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جــدوى درا�ســـة التــراث

ال نريد اأن تكون درا�ستنا لرتاثنا نوعًا من ال�سياحة الثقافية 

ق��دم��ون، وال  االأ فعل  ما  بالفرجة على  فيها  نكتفي  قد  التي 

نريدها نوعًا من التعوي�ض النف�سي لعالج ما نعاين منه من 

نريد  واإمنا  احل�ساري،  دورنا  عن  وبالرتاجع  بالتق�سري  �سعور 

فالعامل  معرفية،  اإ�سافات  وللب�رشية  لنا  تقدم  اأن  لدرا�ساتنا 

جــدوى درا�ســـة التــراث
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اليوم يجهل يف جله ما قدم العرب وامل�سلمون من م�ساهمة ح�سارية ذات �ساأن 

اأنف�سهم  العرب  الكرثة املطلقة من  اإن  ن�ساين، بل  االإ العلمي  التقدم  كبري يف 

ومن اأجيالهم ال�سابة بخا�سة، يجهلون دورهم التاريخي يف �سنع احل�سارة 

ن�سانية، ولقد قراأت باأ�سى كبري مداخالت وتعليقات قدمها بع�ض من كبار  االإ

الكّتاب العرب، يقللون فيها من �ساأن اأمتهم، ويظنون اأن تاريخها القدمي �سري 

كر�سي  على  قاتلة  وخ�سومات  والغرباء،  داح�ض  غرار  على  اأهلية  من حروب 

بداعي  احلكم، واأقا�سي�ض عن الرتف بني اجلواري واحل�سان، فاأما اإجنازها االإ

مة من  فهو ب�سع ق�سائد يف املديح اأو الهجاء، والغريب اأن بع�ض حكماء االأ

قبل  �سعرها  م��ة  االأ على  اأنكروا  اأمامه،  ت�ساءلوا  حتى  الغرب  فتنهم  الذين 

اإن بع�سهم مل ير للعروبة كلها  �سالم، ومل يروا لها دورًا ح�ساريًا يذكر، بل  االإ

مكانًا يف التاريخ وبات ي�سكك بكون العرب اأمة واحدة، لها خ�سائ�ض و�سمات، 

مم،  مة حروبًا ونزاعات �ساأنها يف ذلك �ساأن كل االأ ول�سنا ننكر اأن يف تاريخ االأ

وال ننكر اأن ال�رشاع على ال�سلطة واحلكم اأ�رش بتاريخها كما اأ�رش بتاريخ كل 

مة غرقت يف الرتف يف بع�ض مراحل تاريخها،  مم، ول�سنا ننكر كذلك اأن االأ االأ

لكن هذا مل يكن التاريخ كله، فاأما ال�سعر فقد كان ديوان العرب حقًا، ولكنه 

اإجنازاتها براعة وقوة،  اأقل  اأراه  اإنني  الوحيد، بل  جناز احل�ساري  مل يكن االإ

مة كان  و�ساأو�سح راأيي يف مو�سعه، وح�سبي هنا اأن اأقول اإن اأهم اإجنازات االأ

اإىل  اأح��ب  واخل��رب  والكالم  واخلطابة  ال�سعر  فنون  ولكن  العلوم،  ميادين  يف 

النا�ض، واأ�سهل يف التداول، وقد يكون فيها من الطرافة والظرف ما يجعلها 

حاديث بني النا�ض يف لقاءاتهم وجل�ساتهم، ولعلَّ هذا  مادة لطيفة لتبادل االأ
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موؤلفات  قدمون  االأ لنا  ترك  وقد  بفن اخلرب،  العربي  دب  االأ احتفاء  �رش  هو 

�سخمة فيه، من مثل اأمايل اأبي عبد اهلل القايل، ون��وادره، ومن مثل العقد 

ندل�سي، والك�سكول للعاملي، و�سوى ذلك كثري، لكن  الفريد البن عبد ربه االأ

النخب  اهتمامات  بقيت �سمن  واملتينة،  العميقة  العلمية اجلادة  بحاث  االأ

املثقفة املتعلمة اأو العاملة، وهي على الغالب درا�سات ت�سلح للتاأمل والتمعن 

حاديث العامة، ولذلك جند احلطيئة وب�سار بن  اأكرث مما ت�سلح لتجاذب االأ

برد واأبا نوا�ض واأمثالهم اأ�سهر عند العرب من جابر  بن حيان ومن حممد بن 

مو�سى بن �ساكر ومن ثابت بن قرة ومن البّتاين واأمثالهم، ومن يتاأمل عظمة 

�سف  باالأ �سي�سعر  كلها  للب�رشية  بل  مة  لالأ واأقرانهم  العلماء  ه��وؤالء  اأجنز  ما 

ال�سديد لكونهم مغمورين عند قومهم ال يعرفهم �سوى اأويل العلم واملعرفة. 

تاريخنا  من  الغفل  اجلوانب  اإ�ساءة  هو  تراثنا  درا�سة  من  ول  االأ هدفنا  اإن 

�سالمية يف  احل�ساري، والتعرف اإىل حجم واأهمية ونوع امل�ساهمة العربية واالإ

ن�سانية، والهدف الثاين هو فح�ض هذا الرتاث، وبيان ما ينبغي  �سنع تراث االإ

احلفاظ عليه منه، وما ينبغي ك�سف زيفه، فقد ت�سلل اإىل تراثنا من التلفيق 

مة من عبث العابثني، ومن تطرف اجلاهلني،  كاذيب ما بات عبئًا على االأ و االأ

ومن د�سائ�ض احلاقدين، واأما الهدف الثالث فهو اإثارة روح البحث العلمي عند 

حفاد، ونحن نريد لهم اأن ي�ستعيدوا ثقتهم بالعقل العربي، وبقدرته على  االأ

جيال باأن مهمة  بداع والك�سف و االخرتاع، وينبغي اأن نوؤكد على توعية االأ االإ

�سالمية واحل�سارية،  البحث العلمي عند العرب هي من جوهر ر�سالتهم االإ

وهي املهمة التي منحتهم املكانة عرب التاريخ كله حني قاموا باأدائها ب�سكل 
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جاد، فقدموا للعامل م�ساهمة متينة نه�ست عليها علوم احل�سارة التي تنعم 

جيال ال�سابة ا�ستقراء جتربة  ن�سانية اليوم. ومن ال�رشوري اأن ت�ستعيد االأ بها االإ

ا�ستيعاب  من  مكنها  ال��ذي  منهجها  لتتاأمل  �سالمية،  االإ العربية  احل�سارة 

ثقافة كونية �سبقتها، حيث كان العقل وحده هو املرجعية التي يحتكم اإليها 

يقال يف  )كما  اليوم  للدين يحول  ال�سيق  الفهم  كان  واإذا  العلمي.  البحث 

عقلية  على خو�ض جتربة  قبال  االإ وبني  العرب  بني  الفكري(  النقد  اأروق��ة 

خال�سة ت�ستوعب احل�سارة الكونية الراهنة، وتعيد اإنتاج خ�سو�سية عربية 

اإ�سالمية فيها، فلننظر كيف تعامل امل�سلمون املوؤ�س�سون من موقع عقالين مع 

اإىل  اأقرب منا  وائ��ل وهم  وىل ملنهج االأ اأن ال�سمة االأ ثقافة ع�رشهم، و�سنجد 

خر، دون النظر  عهد الر�سول )�ض( و�سحابته، هي االنفتاح الوا�سع على االآ

اإىل عقيدته وفل�سفته وعبادته، فح�سبه اأن يحرتم قيم امل�سلمني كما يحب اأن 

متنا  الدور احل�ساري الأ اإ�سالمية  تاأكيدي على  واأما  امل�سلمون قيمه.  يحرتم 

اإىل جانب عروبته، فهو اإن�ساف للحق، فلي�ض يف تاريخنا ما ميكن اأن نطمئن 

ن العرب اأفادوا من كل ح�سارات  اإىل كونه ح�سارة عربية متكاملة خال�سة، الأ

ال�سعوب التي قدمت من قبلهم ومن بعدهم م�ساهماتها التاريخية الهامة، 

غريق والرومان، وكثري مما قدم  مثل اأهل الهند وال�سني، ومثل الفراعنة و االإ

اأهل اليونان والرومان كان من اإنتاج ال�سعوب الكنعانية )الفينيقية( ال�سورية 

التي قدمت من اخلليج العربي اأو من �سبه اجلزيرة العربية، وهي تنويعات 

تنتمي  جميعًا  ولكنها  اأ�سماوؤها،  تعددت  عربية  كنعانية  و�سعوب  قبائل  من 

اإىل �ساللة واحدة. ولقد اأ�رشت يف غري مو�سع اإىل الدرا�سات التاريخية التي 
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توؤكد اأن الكنعانيني عا�سوا يف �سبه اجلزيرة العربية و�سواحل اخلليج العربي، 

ر�ض  الكنعانية عربية خال�سة، وكلمة )كنع( تعني االأ اأموريون، لغتهم  وهم 

تنويعاتها،  من  كثري  يف  عربية  ح�سارة  الفينيقية  وح�سارتهم  املنخف�سة، 

�سالم بعد ظهوره، فهو حقيقة ال ينكرها اأحد، حيث  فاأما امتزاج العروبة باالإ

وتعربت  �سالم،  االإ دخلت  التي  ال�سعوب  لكل  اأمًا  ت�سبح  اأن  مة  االأ لهذه  اأتيح 

آن الكرمي ثقافة وعقيدة، فاأما الذين احتفظوا بعقائدهم من غري  بلغة القرا

امل�سلمني بل من غري اأهل الكتاب، فلم ي�سيق عليهم اأحد، ومل ي�سادر حرياتهم 

حاكم م�سلم، بل وجدوا احرتامًا وبلغوا مكانة عالية عند اخللفاء والفقهاء 

االنغالق  اأو  التع�سب  يعرفوا  مل  الذين  امل�سلمني  جمموع  وعند  والدار�سني 

�سالم على  الديني والفكري، ومل يوؤثر انتماء اأحد اإىل دين اأو عقيدة غري االإ

قرب عند عاملنينْ مل يكونا من  موقف امل�سلمني املتنورين منه. و�ساأجد املثال االأ

اأهل الكتاب، بل كانا �سابئني، هما ثابت بن قرة والبّتاين. ولقد اأطلق الغرب 

على ثابت لقب اإقليد�ض العرب، وقد ولد هذا العامل الكبري يف القرن الثالث 

الهجري، وهو ع�رش القوة واملنعة العربية، وكان موقع والدته �سمايل �سورية يف 

منطقة ت�سمى حران، وكانت تقيم طقو�سها الدينية املجو�سية دون اأي اعرتا�ض 

من دولة اخلالفة العبا�سية، وكان ثابت �سريفيًا، وعاملًا يتقن عدة لغات، اأتاحت 

له اّطالعًا وا�سعًا على علوم اليونان والرومان والفر�ض وال�سني والهند، وقد 

اأنكر على قومه ال�سابئة اأ�سياء من معتقداتهم، فمنعوه من دخول الهيكل، 

بن  حممد  ال�سهري  العربي  العامل  والتقى  توثا(  )كفر  اإىل  ح��ّران  من  فخرج 

مو�سى بن �ساكر فعرف مكانته، وا�سطحبه اإىل دار احلكمة يف بغداد، وكان ابن 
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�ساكر قد توىل رئا�ستها، وهو اأحد ثالثة اأ�سقاء علماء بهروا العامل مبا قدموا 

للب�رشية من علوم، وقد عرفوا با�سم اأوالد مو�سى بن �ساكر، وقد قربوا ابن قرة 

ومكانة يف  له حظوة  اإىل اخلليفة، ف�سارت  وقدموه  املو�سوعي  لعلمه  منهم 

�سالم  �سالم، ويقال اإنه دخل االإ البالط، ومل يجربه اأحد على اأن يدخل يف االإ

الدولة،  وهيكل حتميه  لهم معبد  ال�سابئة  فقومه  منه،  اختيارًا  بعد  فيما 

البّتاين  واإىل  ثابت  اإىل  ن�سري  نا  اإنَّ امل�سلمني.  من  اأحد  �سوؤونه  يتدخل يف  وال 

ن�سانية يف رحابة  لنوؤكد حقيقة انفتاح الثقافة العربية على العلم وعلى االإ

ال�سعة الفكرية  الدافئ الذي منت فيه ح�سارتنا، ولوال هذه  كانت احل�سن 

بداع والبحث حرية مطلقة ملا متكنت ح�سارتنا من  والعقلية التي منحت االإ

اأجنزته على �سعيد عاملي، و�سنتابع حديثنا عن خ�سائ�ض هذا  حتقيق ما 

الرتاث الغني، وعن �سمات هذه احل�سارة، عرب ا�ستقراء النماذج الكربى التي 

ما تزال حية يف عقل الب�رشية، وهذا اال�ستقراء هو الذي �سيقودنا بوعي اأكرب 

اإىل فهم جدوى درا�سة الرتاث.

¥µ
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املوؤمتر العام ملنظمة الرتبية والثقافة والعلوم »اليون�سكو«، اأقّر يف 

دورته الرابعة والثالثني التي عقدت يف خريف العام املا�سي، اعتماد 

ول من جملة »العربي« الكويتية.  مرور /�0/ �سنة على �سدور العدد االأ

ليكون �سمن احتفاالت »اليون�سكو« العاملية لعامي �200-�200، وكان 

يل �رشف امل�ساركة يف اإقرار هذا االعتماد، وامل�ساركة يف االحتفالية التي 

عالم الكويتية بني 14 و�1 كانون الثاين �200، هذه  اأقامتها وزارة االإ

\ \ \ \ \ \

ن�صف قرن مع »العربي«
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االحتفالية ال�سخمة التي �سارك فيها اأكرث من /100/ باحث ومفكر واأديب 

�سالمي، لقد اجتمعوا يف  واإعالمي، من �ستى اأرجاء الوطن العربي والعامل االإ

اإطار ندوة كبرية حملت عنوان »ن�سف قرن من املعرفة واال�ستنارة« وليقولوا: 

»اإن االحتفال باليوبيل الذهبي ملجلة العربي ال يعني فقط االحتفال مبرور 

ن�سف قرن على تاريخ �سدور اأول عدد من هذه املجلة، بل يعني اأي�سًا االحتفال 

بخم�سني عامًا من امل�ساهمة يف بناء اأجيال من املثقفني والعلماء والفنانني 

دبية  دباء العرب، الذين تفتحت مداركهم الثقافية والعلمية والفنية واالأ واالأ

على �سفحاتها«.

مل تكن »العربي« جمرد جملة، بل منبعًا للثقافة واملعرفة، نهل منه ماليني 

العرب، من املحيط اإىل اخلليج العربي و�سّكلت دورًا رئي�سيًا يف �سياغة اأفكار 

ومعارف عربية عديدة.. لقد متكنت هذه املجلة، وب�سكل فريد ورائع من جمع 

اأطراف الثقافة، واأن تتناول الق�سايا الكربى يف الوطن العربي والعامل،  كل 

�سالمي  دون اأن تتجاوز حدود املعقول من حيث مراعاتها للذوق العربي واالإ

امل�سورة،  داب والفنون والتحقيقات  العلوم واالآ ن�ساين، ويتجلى ذلك يف  واالإ

وهنا يكمن �رّش جناحها وا�ستمرارها وانت�سارها، و�رّش اهتمام القراء بها، حتى 

و�سل عدد الن�سخ التي تطبع من كل عدد اإىل /2�0/ األف ن�سخة، وهذا رقم مل 

ت�سل اإليه اإال جمالت معدودة وم�سهورة جّدًا يف العامل..

العربية، ففي  اللغة  انفتاحها على عامل  اأي�سًا يف  »العربي« تكمن  اأهمية 

العلمية  والعاملية، يف جوانبها  العربية  بحاث  واالأ الدرا�سات  ملختلف  ن�رشها 

والتقنية، قامت باإغناء املو�سوعة العربية املعجمية والتعبريية وامل�سطلحية 

يف الوقت نف�سه، وبهذا الفعل احليوي املنفتح واملتجدد على اللهجات العربية 
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العربية،  اللغة  اإىل  الرتجمة  بف�سل  العاملية  اللغات  على  واملنفتح  املحلّية، 

تكون املجّلة قد �ساهمت يف اإثراء اللغة العربية يف خمتلف املجاالت، واأثبتت 

مدى قوة اللغة العربية، ومدى قدرتها على التطور وا�ستيعاب خمتلف فنون 

آداب وعلوم الع�رش احلديث. وا

العلم  اإىل  املتعط�ض  العربي  ال�سباب  من  جيال  الأ »العربي«  �سّكلت  لقد 

العربية،  املعرفة  و�سائل  اأ�سا�سية من  و�سيلة  خر،  االآ واالنفتاح على  والثقافة 

وظّلت وفّية ملبادئها وتوجهاتها العربية، التي ميكن اأن تختزل يف مراهنتها 

على اإ�ساعة ثقافة تنويرية، وما جعلها تنجح يف مهمتها اأنها حر�ست على 

تغليب كّفة الثقايف على كّفة ال�سيا�سي بالرغم من �سعوبة املعادلة.

❁    ❁    ❁

ق�سايا اللغة العربية، كانت حا�رشة بقوة يف احتفالية جملة العربي، يف 

وقت تعي�ض فيه لغتنا حاالت حرجة بني التحدي، والتحدي امل�ساد، وقد كان 

للدور احل�ساري  ومدركًا جيدًا  واعيًا  مرتا�ض،  امللك  املفكر اجلزائري عبد 

فقد  ن�سانية،  االإ احل�سارة  م�سرية  يف  اللغة  ه��ذه  به  قامت  ال��ذي  ن�ساين  واالإ

تزعمت م�سارها بروعة قّل نظريها، وذلك طوال ثمانية قرون، اإذ ال ي�سبهها 

نكليزية، التي هي لغة البحث يف عامل اليوم، ولكن هل  يف التاريخ اإال اللغة االإ

نكليزية يف العامل ملدة ثمانية قرون، كما كان حال  اللغة  �سي�ستمر دور اللغة االإ

العربية؟!

يتفاهمون  النا�ض  لغة  الو�سطى،  القرون  العربية خالل  اللغة  كانت  لقد 

ندل�ض غربًا واإىل و�سط اأفريقيا جنوبًا، كما  بها من ُبخارى �رشقًا اإىل بالد االأ

وروبيني يق�سدون قرطبة وبجاية وفا�ض من مدن الغرب  كان املتعلمون من االأ
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اأن يتعلموا فيها، وياأخذوا عن العلماء العرب،  اأجل  �سالمي، من  العربي االإ

بجاية  العربية من  رق��ام  االأ باأخذ  اإيطاليا  ذكياء من  االأ الطالب  اأح��د  وق��ام 

ول  الأ وروب��ي،  االأ اال�ستعمال  يف  فاأ�ساعها  يطالية،  االإ فلورن�سا  اإىل  اجلزائرية 

رقام الرومانية، التي كان من امل�ستحيل بها  رقام مكان االأ مّرة، وحّلت هذه االأ

تعليم احل�ساب والريا�سيات.

ومن خالل اللغة العربية طّور العلماء العرب العلوم التي كانت معروفة 

عند اليونان والهند والفر�ض، وقاموا ببلورتها، كما ابتدعوا بها علومًا اأخرى، 

ق�سايا  يف  ويكتبون  يفّكرون  وغريهم،  ر�سد  وابن  �سينا،  وابن  الفارابي،  وكان 

املعرفة والالهوت والفكر باللغة العربية، يف حني كان اخلوارزمي يبحث يف 

جداول اللوغاريتم ويوؤلف يف اجلرب، واملقابلة، كما كان الزهراوي، وهو من 

اأكرب اجلراحني يف الع�سور الو�سطى يوؤلف كتاب »املقالة يف عمل اليد على 

احلراجة« بلغة ال�ساد.

الدكتور عبد ال�سالم امل�سّدي من تون�ض، يرى اأن امل�ساألة اللغوية يف وقتنا 

عالمي يدفعنا اإىل  الراهن لي�ست يف معزل عن ال�سياق ال�سيا�سي، وامل�سهد االإ

اأيام  الت�سليم باأن اللغة العربية قد كان لها عند اأهلها من الوزن واالعتبار 

ن، بعد ن�سف قرن من اال�ستقالل،  اال�ستعمار اأكرث مما لها منهما عندهم االآ

وهذا ما يتفرد به العرب دون �سائر ال�سعوب الذين عرفوا اال�ستعمار وحترروا 

زهدًا  بلغتهم  �سيفعلون  ال�ساد  اأهل  اأن  ي�سّدق  كان  بل من  آث��اره،  ا ومن  منه 

بها  يفعلوا  اأن  واأعداوؤهم  اأعداوؤها  ي�ستطع  مامل  م�ستقلون  وهم  وا�ستخفافًا 

نفا�ض؟ حني كانوا قاب�سني على االأ

اللغة العربية من منظور ا�ست�رشاف م�ستقبلها، وا�ستقراء ما قد توؤول اإليه، 
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ق�سية ح�سارية كربى ترتد اإىل اإ�سكال �سيا�سي بالغ اخلطورة والتعقيد، وبها 

يرتبط اجلوهر الثقايف الذي يتاأ�س�ض عليه معمار الهوية يف بعديه التاريخي 

املا�سي، وامل�سريي القادم..

اأن  املفرو�ض  من  لكان  واأهلها-  التاريخ  اأن�سفها  -لو  العربية  اللغة  اإن 

وال�سمعّية  اخلطّية  ع���الم  االإ و�سائل  ع��رب  املطلقة  ال��ت��داول  اأداة  ه��ي  تكون 

والب�رشية،واأن تكون اأداة التداول يف كل ما يت�سل مبجاالت الفكر والثقافة 

بداع والفنون.. ولكن  واملعارف، وبكل حقول الت�سيري والتوجيه، وكل دوائر االإ

بكل اأ�سف فاإن و�سع اللغة العربية يف هذه املرحلة التاريخية و�سع حرج جدًا، 

د النيل من كل  فهناك حملة وا�سعة ت�ساحب حملة الكونية الثقافية تتق�سّ

ن�سانية ذات اجلذور احل�سارية املتاأ�سلة ويف مقدمتها الثقافية  الثقافات االإ

للواقع احلي  لغة مفارقة  الف�سحى  العربية  باأن  تتعلل  العربية، وكثريًا ما 

ت�سبح  اأن  التي يجب  الواقع هي  لغة  باأن  الوهم  تبّث  اأن  واملعا�ض، فتحاول 

اللغة الر�سمّية، وهذا معناه حتويلها اإىل لغة تعليمية، ثم اإىل لغة اإبداعية 

حتى ُيكتب بها الفكر، ومن هنا تت�سلل املعاول النا�سفة.. اأما املرمى البعيد 

املن�سود فهو اأن تلقى العربية نف�ض امل�سري الذي �سادفته اللغة الالتينية باأن 

عالم مبختلف  تنحل اإىل لهجات تتطور اإىل لغات قائمة الذات، وحيث اإن االإ

و�سائله هو اأكرث املنظومات الت�ساقًا بالواقع فاإن كل الرتكيز يقع على قنواته 

وو�سائطه.

❁    ❁    ❁

فكار التي �ساقها الدكتور امل�ّسدي وغريه من العلماء  راء واالأ لقد اأجمعت االآ

اأن  على  العربية«  ولغتها  العربي  »جملة  ن��دوة  جمعتهم  الذين  والباحثني 
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لهو  القومية  اللغة  عن  وبدياًل  الثقافية  للر�سالة  حاماًل  العامّية  تكري�ض 

–نحن  الكاأداء  ق�سيتنا  واإن  التاريخ،  قلعة  عتبات  على  اجلماعي  االنتحار 

مر متعلقًا  العرب اليوم- هي اأن الوعي اللغوي لدينا ينربي حا�رشًا ما دام االأ

مَلها احلرف املكتوب، فاإذا غاب الن�ض واملنت واخلط،  مب�ستوى املعرفة التي حَمنْ

غاب بغيابها وعينا بوزن اللغة، ووعينا بخطر اللغة، ووعينا باأن اللغة �سالح 

ح�ساري باأيدينا، فاإذا زهدنا فيه انقلب علينا، وغدا الرامي مرمّيا، واأم�سى 

القنا�ض فري�سة.

جرائي يف جمتمعنا  اأهل القرار االإ آتيًا من  ا رمبا يكون اخلطر التاريخي 

العربي، عندما ال يولون امل�ساألة اللغوية حجمها احل�ساري التي هي مت�سعة 

مة متوقف على بقاء الهوية،  له، قادرة عليه، وعندما يغفلون عن بقاء االأ

عظم  واأن بقاء الهوية مر�سود ببقاء اللغة العربية اجلامعة، ولكن اخلطر االأ

حيان  اأن املثقف العربي ب�سلوكه اللغوي التلقائي- ما انفك يف كثري من االأ

قوام  بها  التي  الثقافية  الهوية  بل على  الثقافة  اإىل متواطئ على  يتحّول 

وجوده احل�ساري وعليها مدار �سريورته التاريخية..

بداعي بلغته القومية، وهو  دبي واالإ اإن املثقف الذي يدير �ساأنه الفكري واالأ

يخط ويكتب ويدّون وين�رش وي�ساجل، ثم اإذا حاور اأو ارجتل اأو حتدث عرب اأمواج 

ثري اأو على �سا�سات الف�سائيات، تو�سل بالعامية، لهو مثقف متواطئ على  االأ

ول من »تراجيديا« االنتحار اللغوي.. ذاته الثقافية.. اإنه يحيك امل�سهد االأ

ال�رشاع  كان  يوم  »اإيديولوجيًا«  جنبية عدوًا  االأ اللغات  كانت  فيما م�سى 

الكونية  ���رشاع  يف  اليوم  اأم��ا  الع�سكري،  االكت�ساح  على  معتمدًا  احل�ساري 

فاإن  االقت�سادية،  والعوملة  ال�سيا�سية،  ممية  االأ بعباءة  املحتمية  الثقافية 
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�رش�ض  العاميات التي تهدد بقاء اللغة القومية الف�سحى هي العدو الثقايف االأ

نها تنت�سب حليفًا مو�سوعيًا للكونية الغازية. الأ

اإن اللغة العربية مبا هي حامل للهوية الثقافية، و�سامن ل�سريورة الذات 

اإىل  املثقف، وهو ينظر  �سيء مثلما يتهددها �سمت  احل�سارية ال يتهددها 

الثقايف،  ب��داع  االإ يف  �سيما  وال  احليوية  جماالتها  يكت�سح  الّلهجي  الزحف 

ويف احلديث عن كل �ساأن ثقايف مهما تقّل�ست اأبعاده اأو انقب�ست اأحجامه، 

ولي�ض من حظ للعرب يف اأن يواجهوا خماطر الكونية الزاحفة امل�ست�رشية اإال 

بجبهة داخلية متينة ت�ستمد قوتها من التما�سك اللغوي، املطرد يف اأن�ساقه، 

واملن�سجم بني اأطرافه، فالثقافة معرفة وفن وفكر واإبداع.. 

ن- على �ساحات ثالث: اإن معركة اللغة العربية جتري –االآ

وىل: هي �ساحة الثقافة من حيث هي خال�سة الفكر وع�سارة الفن  - االأ

وف�ساء كل اإبداع.

عالم، وما من �سك يف اأن التطور العمالق الذي  - الثانية: هي �ساحة االإ

عالمي لي�سبح مدر�سة كربى ت�ّسوق املعلومة، وترّوج  عرفته قد دفع التوا�سل االإ

عالمي ح�سلت  الثقافة، وتلّقن ملكات اللغة، فباأي ل�سان كثفت التوا�سل االإ

منه على فائ�ض اأدائي لدى اجلمهور.

م�ستوياتها  بكل  املدر�سة  هي  التعليمية،  ال�ساحة  هي  الثالثة:  الدائرة   -

ط���ف���ال اإىل اأرق����ى امل��راك��ز اجل��ام��ع��ي��ة وامل��وؤ���س�����س��ات  وم��رات��ب��ه��ا م��ن ري��ا���ض االأ

كادميية. االأ

❁    ❁    ❁

اللغة  »اأزم��ة  عن  املتقنة  درا�سته  يف  يرى  ع�سفور  جابر  العزيز  ال�سديق 
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انت�سار  �سواء يف  العربية،  اللغة  )اأزم��ات(  اأزم��ة  مواجهة ظواهر  اأن  العربية« 

دائي بها، وجتذر االزدواج اللغوي، وما يرتتب عليه، وا�ستمرار غزو  اخللل االأ

جنبية اخلطاب اليومي، وتخّلف طرق التعليم، ال ميكن اأن يتم  املفردات االأ

مبعاجلة كل ظاهرة على حدة، فهي ظواهر مرتابطة، متفاعلة، تتبادل كل 

مر الذي يفر�ض �رشورة املواجهة ال�ساملة  منها التاأثر والتاأثري مع غريها، االأ

لها معًا، يف خطوات متجان�سة، تتوا�سل كل منها مع غريها، مهما اختلف 

واين امل�ستطرقة. جمالها اأو �سكلها متامًا كما يحدث يف االأ

وىل هي تعميق الوعي باللغة العربية نف�سها، لي�ض بو�سفها  - اخلطوة االأ

بداع العربي الذي ال يزال  لغة جميلة، اأو لغة �ساعرة، واإمنا بو�سفها لغة االإ

باقيًا من الع�رش اجلاهلي وم�ستمرًا اإىل ما ي�ساء اهلل من ع�سور، وهي –ف�ساًل 

عن ذلك- كائن حي قابل للنماء والتطور الفعلي، اأو الهزل واملر�ض املف�سي 

اإىل املوت، وذلك ب�سبب املتحدثني بها الذين ميكن اأن مي�سوا بها قدمًا يف 

�سفل من ال�سعف الذي  طريق النماء والتقدم، اأو ينحدروا بها اإىل الدرك االأ

يغدو بداية املوت، وتعليم اللغة الفاعل هو العملية التي ال يتوقف فاعلها 

�سافة يف كل وقت وبرامج التعليم  عن النظر اإليها بكونها عملية قابلة لالإ

العربي ال تزال متخلفة بالقيا�ض اإىل برامج التعليم يف العامل كله.

والرتاكيب  املفردات  املرونة يف قبول  الثانية: تكمن يف �رشورة  - اخلطوة 

اجلديدة، لقد كان القدماء يتحدثون عن »املعرب« والدخيل وغريهما، وعن 

الكلمات التي ترد اإىل اللغة العربية من لغات اأجنبية، وقبول هذا الدخيل 

آن الكرمي الذي �سم عددًا من املفردات  –اأو املعرب- عالمة ثراء تبداأ من القرا
جنبية، وو�سعها يف �سياق لغوي، وكان بذلك يوؤ�س�ض ملبداأ ينبغي اأن من�سي  االأ
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جنبية التي دخلت وفر�ست نف�سها، وال  عليه، فنتقبل املفردات والرتاكيب االأ

والفرن�سية وغريهما  نكليزية  االإ جنبية يف  االأ املعاجم  اأن  اأدل على ذلك من 

من  طبعة  اأي��ة  يراجع  ومن  با�ستمرار،  تتغري  واحلّية،  املتقدمة  اللغات  من 

يحدث يف  كما  مثاًل،  نكليزية  االإ اللغة  يف  ال�سهرية  العاملية  املعاجم  طبعات 

معجم »اك�سفورد« اأو »وب�سرت« �سوف يجد اأن املعاجم يعاد النظر فيها كل فرتة 

نكليزية  ن اللغة االإ زمنية، وتدخل فيها مفردات مل تكن موجودة من قبل، الأ

قد تقّبلتها واأخذتها وا�ستوعبتها مبرونة ولي�ض بجمود اأو رف�ض ع�سبي على 

نحو مطلق.

- اخلطوة الثالثة: تت�سل مبا قبلها، وتعني التحديث امل�ستمر للمعاجم 

العربية احلديثة، واحلر�ض على تطويرها ، مبا يجعلها �سهلة اال�ستخدام، 

ومي�رّشة بالن�سبة اإىل من يحتاج اإليها، م�سيفة اجلديد اإىل القدمي، والوافد 

�سيل. اأو الدخيل اإىل االأ

- اخلطوة الرابعة: وهي بالغة احليوية، وتت�سل بتو�سيع اأفق الرتجمة، يف 

جماالتها املتعددة، واالرتقاء بها يف كل جمال، وخا�سة يف املجاالت العلمية 

للرتجمة،  وميكن  التطور،  اأو  التقدم  عن  تكف  ال  التي  واملعا�رشة  احلديثة 

اللغة  اإغناء  الرثية يف  امل�سادر  تكون م�سدرًا من  اأن  ذاك،  اأو  املجال  يف هذا 

العربية، ويف مّدها برتاكيب جديدة هي من نتاج الع�رش الذي يتغرّي، والذي 

ال يتوقف تطوره عند مرحلة بعينها، وال �سبيل للحاق بعلوم الع�رش اإال من 

خالل الرتجمة.

بداعي  دبي، وتاأكيد ح�سوره االإ - اخلطوة اخلام�سة: �رشورة اإ�ساعة املوروث االأ

عالم يف ذلك، وما اأكرث التق�سري الذي تبديه  ذهان، وا�ستغالل و�سائل االإ يف االأ

عالم يف م�ساألة اللغة العربية واإ�ساعة تذوقها. و�سائل االإ
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عالم وتتداخل معه،  - اخلطوة ال�ساد�سة: وتوازي الدور الذي تلعبه و�سائل االإ

عالميني والقيادات  وهي �رشورة احلر�ض على ال�سالمة اللغوية يف خطاب االإ

ال�سيا�سية والفكرية والثقافية، والغريب اأن اأغلب امل�سوؤولني ال يحر�سون على 

�سالمة اللغة التي ينطقونها، فلغتهم حمّطمة مك�رّشة ال تعرف ال�سالمة وال 

الف�ساحة اإال فيما ندر، وهي لغة ت�سيعها، وتعمل على تطبيقها اللغوي غري 

عالم، وجتعل فيها منوذجًا قاباًل لالحتذاء واالقتداء. املبا�رش، اأجهزة االإ

اللغة  بني  ما  امل�سافة  بعد  من  تقليل  على  العمل  خ���رية:  االأ اخلطوة   -

املنطوقة واملكتوبة، وهذا اأمر �سائع يف كل لغات العامل، ولكن امل�سافة يف لغتنا 

بالغة االت�ساع وال ن�ستطيع اأن نواجهها مواجهة ج�سورة اإال بتقريب امل�سافة 

على  واحلر�ض  التعليم،  آفاق  ا تو�سيع  والف�سحى( عن طريق  )العامية  بني 

عالم العربي. وجود لغة ف�سحى �سليمة �سل�سة و�سهلة يف كل اأجهزة االإ

الكويت 14-�1  كانون الثاين  �200

¥µ
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ر�سالة اإىل ابنتي

الثقافة العربية وموقعها من العوملة

عالمي القيمة املعمارية واحلامل الإ

التثاقف عرب التباين احل�ساري

الهمود مر�ض الع�رص

الرواية العربية واأ�سلوبيتها

كوبرنيك�ض.. اأول رجال ع�رص النه�سة

املراأة وكيف ت�سّبه باحليوان

خرية لل�سلطان عبد احلميد يف ا�ستانبول يام الأ الأ

دب وظيفة الأ

دم�سق يف ديوان بدوي اجلبل

د. فاخر عاقل

د. طيب تيزيني

د. بغداد عبد املنعم

د. خري الدين عبد الرحمن

د. خلدون احلكيم

د. �سمر روحي الفي�سل

د. جهاد ملحم

ح�سن النمريي

ن�رص الدين البحرة

عبد الباقي يو�سف

عبد اللطيف حمرز
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ابنت������ي يف عامها الرابع ع�رش وقد كتبت اإليها هذا الكتاب الذي اعتقدت 

مل������ام بكل امل�شاكل التي  أّدعي لكتابي هذا الإ أن������ه قد يهمكم �شماع������ه، ول�شت ا ا

أو التي يجب علّي اأن اأحتدث اإليه������ا فيها. ول�شت اأزعم  ته������م ابنتي احلبيب������ة ا

اأن فيه عالجاً ل������كل م�شكلة بل اأن يكون عالجاً �شحيحاً دقيقاً، ثم اإين اأحب 

مور التي تواجه الفتاة املراهقة  أبداً اأن ياأخذوا بوجهة نظري يف الأ ل�شامع������ّي ا

أيامه������ا،  اإن ما اأطمع اإليه  م������ور التي �شتواجهها يف مقبل ا أو الأ يف جمتمعن������ا، ا

اأديب ومربي واأ�ستاذ جامعي �سوري

�سادي العي�سمي.  العمل الفني: الفنان  

ر�ســــــــالة اإلـــــــى ابنتــــــــي

❁

❁

˜

د. فاخر عاقل
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هو التنبيه اإىل اأهمي������ة اإعداد اأولدنا، بناٍت 

و�شبياناً، حليواتهم املقبلة وتب�شريهم باملهم 

م������ن اأمورهم وتوجههم اإىل م������ا فيه خريهم 

وخري جمتمعهم، فاإن وفقت على هذا �شعدت 

وقررت عين������اً، واإن اأخفق������ت فعذري ح�شن 

الني������ة و�شف������اء الطوية، ولك������م يف كل حال 

�شكري وتقديري.

وهذه هي الر�شالة:

بنيتي احلبيبة:

لطامل������ا اأحببت اأن اأحتدث اإليك يف اأمور 

اأعتق������د اأن من واجبي اأن اأحتدث اإليك فيها 

واأن اأب�رشك بها، واإنك لتعلمني يا بنية اأين مل 

أننا نتحدث  اأ�رشب قط حجاباً بيني وبينك، وا

أنا- دوماً حديث ال�شديق لل�شديق،  -اأنت وا

كرث جترب������ة، لل�شديق  ال�شدي������ق الكب������ري الأ

�شغ������ر الراغب يف املعرفة واحلياة، وبهذه  الأ

ن. الروح �شاأحتدث اإليك الآ

ولعلك �شائلتي: مل هذا احلديث املكتوب؟ 

وم������ا املانع من حديث مر�ش������ل ي�شري كما كنا 

أوؤم������ن بالكلمة  نفعل دوم������اً؟ وجواب������ي اإين ا

قناع وقدرتها  أوؤمن بقوته������ا يف الإ املكتوب������ة، ا

على اخللود وقيمتها يف التاأثري.

ث������م اإين اأحب لك اأن حتتفظ������ي بكتابي 

أيامك واأن  هذا واأن تعودي اإليه يف مقبالت ا

أيه اأكرث من م������رة فقد ترين فيه عربوناً  تقرا

حلب اأب وخال�شة خل������رة رجل وهادياً لك 

يف بيداء هذه احلياة.

ن ما  اأي بنيتي. لق������د بلغت من العمر الآ

أَر من  ي�شمح يل باأن اأحدثك عن اأمور كثرية مل ا

ن. املنا�شب اأن اأحدثك  عنها قبل الآ

اإنك الي������وم تودعني عامل الطفولة براءته 

و�شذاجته وحتلله م������ن امل�شوؤوليات والهموم 

نوثة، وما يفرت�ض  اإىل عامل ال�شباب، ع������امل الأ

فيه م������ن تهيئة للحي������اة املقبل������ة ومطاليبها 

وم�شوؤولياتها.

وع������امل اليوم كم������ا اأحب ل������ك اأن تعريف 

عامل معق������د انقلبت في������ه املفاهيم واختلفت 

فيه النظ������م وتعددت املطالي������ب وت�شاعفت 

أنه عامل غني جميل ذكي، ولكنه  امل�شوؤوليات وا

-باملقابل- ع������امل يطالب العائ�شني فيه مبا مل 

م�ض الب�شيط ال�شاذج  يكن يطالبهم به. عامل الأ

البدائي.

ول�ش������ت اأحب ل������ك اأن تفهمي من كالمي 

اأين م������ن القائل������ني ب�ش������وء هذا الع������امل و�رشه 

ن�ش������ان اإمياناً  أوؤم������ن بالإ وف�ش������اده، كال! اإين ا

أوؤمن  عميقاً، اأريدك اأن توؤمني به معي، اإين ا

بقدرته على التقدم امل�شتمر واأعتقد اعتقاداً 

م�ض  را�شخ������اً باأن عامل الي������وم خري من عامل الأ

واأن ع������امل الغد �شيكون حتم������اً خرياً من عامل 

أوؤمن باأن من  اليوم. ولهذا ال�شبب بال������ذات ا

مه������ات اأن يهيئوا اأولدهم  باء والأ واج������ب الآ

❁    ❁    ❁
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أبداً، املتح�شن �رشمداً، ال�شائر  للعامل املتقدم ا

ف�شل، وله������ذا ال�شبب بالذات  قدماً نحو الأ

اأكتب اإليك اليوم.

ث������م اإين اأريدك اأن تعلمي اأن عاملنا اليوم 

ن�شان يدرك معنى  ل يحتاج �شيئاً حاجت������ه لإ

التقدم املادي الهائل ال������ذي نعي�ض يف ظله، 

وال������ذي انطلق به نحو ال�شماء، نحو ال�شم�ض 

والكواكب. اإن اإن�شان������اً يطلق �شاروخاً يدور 

ح������ول ال�شم�ض، اأحوج ما يكون اإىل خلق يليق 

بهذه العظمة، اأحوج م������ا يكون اإىل عالقات 

أح������وج ما يكون  ب�رشي������ة تنا�شب هذا املجد، ا

اإىل جمتمع ي�شخر هذه املعارف الهائلة ملزيد 

من التقدم والرق������ي ل للق�شاء على التقدم 

والرقي الب�رشيني.

أبن������اء وبنات  أن������ت، اأنت و�ش������واك من ا وا

جيلك، هنا يف وطنن������ا العربي احلبيب ويف 

كل وطن على وجه ه������ذا الكوكب، �شتكونني 

م�شوؤولة عن هذا التق������دم والرقي، وبالتايل 

مطالب������ة باخللق ال������ذي اأ�رشت اإلي������ه وببناء 

املجتمع الذي نوهت به.

أنا ح������ني اأحاول -يف كتاب������ي هذا- اأن  وا

اأعدك حليات������ي املقبلة يف عامل الغد العظيم 

اإمنا اأ�شدر عن حبي لهذا العامل وعن عقيدتي 

ن�شان ه������و اأهم ما يف هذا العامل وعن  باأن الإ

أباً. أداء واجبي بو�شفي ا اإمياين باأهمية ا

أ�شري اإ�شارة خا�شة  أن�شى اأن ا عل������ى اأين ل ا

اإىل جن�ش������ك، اإىل كونك فت������اة، ذلك باأن عامل 

أ�شياءها وغمط حقها،  أة ا املا�شي بخ�������ض املرا

وذل������ك باأن ع������امل الي������وم يح������اول اإن�شافها 

مور اإىل ن�شابه������ا، وذلك باأن عامل  واإعادة الأ

بواب على م�شارعها  الغد �شيفتح للفت������اة الأ

فيزداد قوة على قوت������ه وتقدماً على تقدمه 

وغنى على غناه. اإن ع������امل الغد �شيفخر مبا 

أة اإىل ثروات������ه العلمية والفكرية  ت�شيفه املرا

أة من عبقرية تنظمها  ومبا ت�شفيه عليه املرا

وعميق وعيها و�شحر ذكائها ودفء عاطفتها 

وحبها فا�شتعدي للغد العظيم، وهيئي نف�شك 

للمهمة اجلليلة تنه�شني بها مع بنات جن�شك 

أع������دي ملجتمعك املقبل عق������اًل نرياً وعلماً  وا

�شحيحاً وعاطفة ذكية وقلباً كبرياً.

بنيتي:

أ�شياء مل  م������ن اأجل هذا كل������ه ومن اأج������ل ا

اأذكرها راأيت اأن اأكتب اإليك واأن اأحدثك عن 

مور. بع�ض الأ

أنا  أننا يف بيتنا -ا ن ا لعل������ك مل�شت حتى الآ

أم������ك- ل نفرق يف املعامل������ة واملحبة بينك  وا

وب������ني اأخيك ب�شيء. وما اأظن������ك اإل معرتفة 

أنن������ا مل ن�شتقبل اأختك حني ولدت باأقل مما  با

لو كانت �شبياً. لعلك لحظت فرح اأمك بها 

وحبه������ا لها، ولعلك تعرتفني باأين اأمنحها من 

خيك. قلبي وعنايتي ما اأمنحه لك ولأ

ثري معك م�شاألة الت�شاوي بني  اأقول هذا لأ
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�شاألتني  والرجل.  أة  املرا

أة كالرجل؟  مرة هل املرا

نعم  آنئ������ذ  ا ل������ك  وقلت 

ول.

ن�����ه�����م�����ا  ن������ع������م لأ

احلقوق  يف  مت�شاويان 

مت�شاويان  والواجبات، 

اإن�������ش���ان���ي���ت���ه���م���ا،  يف 

قيمتهما  يف  مت�شاويان 

أه��م��ي��ت��ه��م��ا ل��ل��وط��ن  وا

ن��ه��م��ا  ول��ل��م��ج��ت��م��ع، ولأ

ج��ن�����ش��ان م��ت��ك��ام��الن، 

م������ور  يف ك���ث���ري م����ن الأ

ومت�شابهان يف كثري من 

أي�شاً. مور ا الأ

أة غري  ج�ش������د امل������را

أة تختلف عن  ج�ش������د الرج������ل، ونف�شية امل������را

نف�شية الرجل، عقلها غ������ري عقله، عاطفتها 

غ������ري عاطفت������ه، وت�رشفاته������ا تختل������ف عن 

ت�رشفاته.

ج�ش������د امل������راأة خمل������وق بحي������ث ينا�شب 

مومة، وعقلها  هم، وظيف������ة الأ وظيفته������ا الأ

أ�شا�ض م������ن احلد�������ض املبا�رش  يعم������ل عل������ى ا

دراك امل�شتب�رش، وعاطفتها الرثة قاطعة  والإ

يف اأحكامه������ا حت������ب وكفى وتك������ره ول ترر، 

أ�شا�ض م������ن عقائدها،  و�شلوكها قائ������م على ا

ولو اختلف������ت عقائدها عن عقائ������د النا�ض 

اأجمعني.

أنه������ا اأذكى من الرجل  ولي�ض معنى هذا ا

أي�شاً ما زعم  أو اأغبى من������ه، ولي�ض معن������اه ا ا

أنه������ا خملوق يعي�ض على العاطفة ويتنكر  من ا

مومة مهنتها  أبداً من الأ للعقل، ولي�ض معناه ا

ن�شب دوماً.  أن البيت مكانه������ا الأ الوحي������دة وا

ل. اأن معن������اه اأن ذكاءه������ا يختل������ف عن ذكاء 

الرجل بع�ض ال�شيء، فثمة اأمور تتجلى فيها 

مور  عبقريتها وتخبو عبقرية الرجل وهي الأ

التي حتت������اج اإىل احلد�ض اأكرث من املحاكمة، 
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أم������ور ترتكها للرجل معرتف������ة بتفوقه  وثمة ا

مور املحتاج������ة للتخطيط والتنهيج  وهي الأ

والتنظيم.

اأي اأن العاطف������ة موح������دة م������ع عقلها ل 

يف�شم بينهما فا�شم ول يفرق بينهما مفرق 

ولذلك فهي ل تفهم منطق الرجل الذي يقوم 

على املحاكمة الباردة وامل�شلحة املطلقة، واأن 

معناه اأن تعطي اأو متنع، واإن كانت يف معظم 

أو تكره واإن كانت  حيان معطاءة، اأن حتب ا الأ

اإىل املحبة والت�شامح اأقرب.

وفيم������ا عدا ذل������ك ففي الن�ش������اء الذكية 

والغبي������ة، وفيهن اخلرية وال�رشي������رة، وفيهن 

�شاحبة امليل الفن������ي و�شاحبة امليل العلمي 

و�شاحبة النزعة العملية.

أة  ويف كل ح������ال يج������ب اأن يك������ون للم������را

ما للرجل م������ن حقوق وعليها م������ا عليه من 

واجب������ات، لتعمل لوطنها كم������ا يعمل، وتقدم 

ن�شانية ما يقدم. لالإ

ح������وال ل ي�شتطيع وطن على  ويف كل الأ

وجه اأر�شنا اليوم اأن ي�شل اإىل ما ي�شبو اإليه 

أة مثل هذه  من تقدم ورفعة اإذا هو غمط املرا

احلقوق ونظر اإليها غري هذه النظرة.

أيتها احلبيبة اأذكرك  هذا جواب �شوؤالك ا

قول لك �شيئاً اآخر. به اليوم لأ

بنيتي:

أة  اإذا وافقتن������ي عل������ى ما قلت ع������ن املرا

فهمت ملاذا اأقول لك دوماً باأين حري�ض على 

اأن تكون لك مهنة، ملاذا اأريدك اأن ت�شتكملي 

درا�شتك الثانوية ثم اجلامعية لتنتقي لنف�شك 

مهنة متكنك من العي�ض ال�رشيف.

أنا نقول اأكرث من مرة  لعلك �شمعت اأمك وا

باأننا ل نريد اأن يكون زواجك مو�شوع بحث 

اأو حديث قبل اأن تتخرجي من اجلامعة واأن 

تزاويل املهنة التي تنتقيها لنف�شك، ولعلك قد 

أننا لن نق�رشك على  �شمعت منا مرة وم������رة ا

مهنة بعينها واأن كل ما نريده هو اأن تختاري 

لنف�ش������ك مهنة متكنك م������ن العي�ض ال�رشيف 

الك������رمي، ومينحك من احلري������ة وال�شتقالل 

ن�شانية وحريتك  ما يحفظ عليك كرامتك الإ

الواجب������ة لك وحت������ررك من الع������وز والفاقة 

واخلوف من اجلوع.

أة ال�رشقية يذلها اليوم  اإننا نعتقد اأن املرا

�شعوره������ا بالتبعي������ة للرج������ل واعتقادها باأن 

ال������زواج توفري لل�شقف والغذاء والك�شاء. اإننا 

أماً  نريدك �شيدة يف بيتك �شديقة لزوجك وا

ولده هو  أماً لأ ولدك، ل خادمة لزوجك وا لأ

و�شيفة يف بيته. اإننا نعتقد اأن العمل يحفظ 

أة ا�شتقالها،  ن�ش������ان كرامته ويبقي للم������را لالإ

وي�شمن له������ا اأن يعاملها زوجها معاملة الند 

للند ل معاملة التابع للمتبوع.

أنن������ا ل نحب ل������ك اأن تفهمي من  عل������ى ا

مومة لي�شت عم������اًل واإن اإدارة  كالمن������ا اأن الأ
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أة التي ل تعمل  املنزل بطالة وك�شل، واأن املرا

خارج املنزل تفق������د عزتها وكرامتها، كال ما 

لهذا رمينا، واإمنا الذي ق�شدناه هو الناحية 

مر قب������ل الناحية املادية. اإننا  املعنوية من الأ

أة  نعتق������د اأن الرجل ال������ذي يوؤمن ب������اأن املرا

عاجزة عن ال�شتقالل املادي عنه قمني باأن 

أنه  يعامله������ا غري املعاملة التي يعاملها بها لو ا

عرف باأن يف مكنتها اأن حتيا حياتها اإذا لزم 

مر. الأ

أنتما  أم������ي ل ت�شتغ������ل وا ق������د تقولني اأن ا

ح�شن لك اأن  �شعي������دان، وجوابنا اأن م������ن الأ

تعتمدي عل������ى حظك واأن زم������ان اأمك غري 

أة اأمان لها  زمان������ك، واأن اإمكانية عمل امل������را

و�شمان للرجل نف�شه.

يا بنيتي:

قل  مر زواجك فالأ ما دمت قد تعر�شت لأ

ن ما اأعتقد اأن م������ن واجبي اأن اأقول  ل������ك الآ

أنوثتك وزواج������ك واأمومتك  ل������ك بخ�شو�ض ا

وبيتك.

أنوثتك فاأحب ل������ك اأن تعريف  أم������ا ع������ن ا ا

أنه������ا منحة الطبيعة اخل������رية ووديعة احلياة  ا

فتعديها بعنايتك واحر�ش������ي عليها بذكائك 

ومنيها بعاطفت������ك وزينيه������ا برقتك وح�شن 

فهمك واأغنيها بحنانك وعطفك. اذكري اأن 

نوثة اأهم من اجلم������ال، اإنها �رش اجلمال،  الأ

واعلمي اأن اجلم������ال اليوم اأمر اأ�شبح ميكن 

جلبه وتاأكدي اأن جمال الروح اأعظم مبرات 

من جمال اجل�شد، وتاأك������دي اأين ل اأحتدث 

عن اأوهام اأو خيالت.

اأريدك اأن تدركي بع�ض احلقائق الب�شيطة 

الهامة التي تقوم وراء كالمي ال�شابق والتي 

أو كاد:  ل ينب������وؤك بها اإل رجل عا�������ض عمره ا

أنوثة  أري������دك اأن تعلمي اأن جم������الً ل تدفئة ا ا

�شحيحة اأقرب اإىل جم������ال املرمر املنحوت 

من������ه اإىل جم������ال اللحم وال������دم، واأريدك اأن 

أنوثة ذكية حنونة تغني عن الكثري  تفهمي اأن ا

نوثة  أري������دك اأن تدركي اأن الأ من اجلمال، وا

واحلذلقة عدوان ل������دودان، واإنها والبغ�شاء 

ل جتتمع������ان، واأن احلقد واحل�شد والنتقام 

مف�ش������دان للجمال، قا�شيت������ان على احل�شن، 

مزيالت للمالحة والرواء.

اأريدك اأن تعريف هذه احلقيقة الب�شيطة 

آة النف�ض ينعك�ض عليه  عن اجلمال: الوجه مرا

ما فيها من اأفكار وعواطف ونيات. واأريدك 

اأن توؤمن������ي باأن ال�شع������ادة مفتاح اجلمال واأن 

التزان والن�شجام �رش ال�شعادة، كما اأريدك 

اأن تتاأك������دي اأن ال�شع������ادة م�شدره������ا الذات 

ومنبعه������ا العقل الذك������ي والعاطف������ة املتزنة 

والعمل املخل�ض.

ل تفهمي يا بنية، من كالمي اأين اأدعوك 

هم������ال جمالك، األف كال، اإين على العك�ض  لإ

اأهي������ب ب������ك اأن تعني ب������ه بغ������ري مبالغة واأن 
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تتعهديه ب������ذوق وح�ش������ن اإدراك واأن تعطيه 

من وقت������ك وتفكريك ما يحف������ظ لك ح�شن 

املظه������ر ولطف املع�رش وم������ا يفتح لك مغالق 

أب������داً راأ�ض مال  القل������وب.. واجلمال �شيبقى ا

أة.. ثمني للمرا

أوؤكد لك  فراط وا ولكنني اأعيذك م������ن الإ

أنه حتى الرجل الذي يعجب بغانية مترجة  ا

أ�شد رجل  ل يح������ب لزوجه مثل ترجها، واأن ا

ألوان  ا�شتهت������اراً ي�شتحي بزوجة كل امتيازها ا

فاقعة وعطور �شارخة وم�شية راق�شة وثياب 

تف�ش������ح ما يجب اأن ي�شرت وت�شرت ما يجب اأن 

يك�شف.

يا بنية:

لق������د حدثتك ع������ن واجب������ك يف التعليم 

وال�شتع������داد للحياة والعم������ل وحذرتك من 

أرم������ي اإليه!؟ لقد  احلذلق������ة فهل اأدركت ما ا

أنه اإذا كان الرجل املتحذلق  اأردت اأن اأقول لك ا

أة املتحذلق������ة مكروهة  مكروه������اً مرة فامل������را

ع�رش مرات، واملراأة حلداثة عهدها بالتعليم 

وب�شبب من قلة املتعلمات ن�شبياً اأ�رشع وقوعاً 

�شابة بها  أ�شد ا�شتع������داداً لالإ يف احلذلق������ة وا

فحذار من احلذلق������ة واعلمي اأن زينة العلم 

الب�شاطة وحلية املعرفة التوا�شع، واأن الرجل 

أة �شيء كحذلقتها. ل ينفره من املرا

أن�شي������ت كت������اب مولي������ري ع������ن الن�ش������وة  ا

املتحذلق������ات؟ ومناق�شته������ا حول������ه؟ اذكري 

مولي������ري كلما ع�شفت ب������ك اإىل الكالم املدّل 

�شه������وة واإىل التفاخر باملعرفة رغبة، واعلمي 

أن ما من �شيء يجرح الرجل، زوجاً و�شديقاً  ا

ورفيقاً وحتى ابناً، مثل اإظهارك اإياه مبظهر 

اجلاه������ل تت�ش������اءل معرفت������ه اإزاء معارفك 

أنوثتك. فتت�شاغر رجولته اإزاء ا

واأما عن زواج������ك فال اأقل من اأقول لك 

همية بحيث  اأن الزواج اأمر من اخلطورة والأ

ي�شتحق اأن ت�شتعدي له وتتاأهبي، واأن تعريف 

أفلي�ض غريباً اأن يتح�رش  عنه وتتب�رشي، واإل ا

ن�ش������ان لكل �شوؤون حيات������ه ماعدا زواجه؟  الإ

ألي�ض عجيباً اأن يتهياأ لوليمة يقيمها و�شفرة  ا

يقوم بها ول يتهياأ لزواجه!؟

ن�شان يف البالد املتقدمة يح�رشون  اإن الإ

لزواجهم يف البيت واملدر�شة واملعبد والنادي 

وعن طريق اجلري������دة واملذياع واملحا�رشات 

�شباب. وغري ذلك من الأ

ث������م اإن الزواج حادث ه������ام ل تكفي فيه 

م اأو حديث اخلالة واجلدة، بل ل بد  خرة الأ

له من �شماع كلمة العلم يف ميادينه املختلفة: 

ميادين اجل�ش������د وميادين النف�������ض وميادين 

الجتماع.

الزواج علم وفن. واحلياة الزوجية يجب 

دراك  أ�شا�ض م������ن الوعي والإ اأن تق������وم على ا

واملعرف������ة. وهي بغري ذل������ك منتهية اإىل ما ل 

أو تعا�شة. يحبه اإن�شان لنف�شه من انف�شام ا
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ول تق������ويل وم������ا يقوله اجله������الء من اأن 

ماليني النا�ض قد تزوجوا من قبلي وعا�شوا 

�شع������داء دون علم اأو معرفة اأو حت�شري. لقد 

أو  عا�ض ماليني النا�ض من قبل دون طب راق ا

كهرباء �شاطعة اأو اخرتاعات حديثة، اأفيرر 

هذا ال�شتغناء عن كل هذه النعم؟! اإن ع�رشنا 

ن�شانية  ال������ذي نعي�ض في������ه ع�رش العل������وم الإ

وتطبيقاتها التي دللت على فوائدها اجلمة 

فلم ل تنعمني مبا ي�رشه لك حظك منها.

اإذن فقد اتفقنا على �رشورة ا�شتعدادك 

حلياتك الزوجي������ة املقبل������ة فا�شمعي بع�ض 

احلقائق عن هذه احلياة:

-  اأحب لك اأولً اأن تعريف هذه احلقيقة 

ال�شاطع������ة التي يجهلها كثري من الفتيات، األ 

أة الرخي�شة ول  وهي اأن الرجل ل يحب املرا

يعطيه������ا ا�شمه. اإنه يعتقد �شواباً اأو خطاأ اأن 

أة التي  أة التي ت������زل مع �ش������واه، واأن املرا املرا

ترخ�ض نف�شها له ترخ�شها لغريه. وليغرنك 

ما يقوله بع�ض الرجال لبع�ض الفتيات من اأن 

أة القدمية  أة الع�رشية املتقدمة غري املرا امل������را

املتاأخرة، واأن رجل اليوم غري رجل الغد، واأن 

رج������ل اليوم مل يعد يعل������ق اأهمية على ما�شي 

زوجته اأو �شداقاتها ال�شابقة. اإن هذا حم�ض 

أبعد  كذب وغ�ض، واأن هذا ال�شخ�ض بالذات ا

أية  أو ن�شيان ا أية زل������ة ا النا�������ض عن غف������ران ا

أة ال�رشمدية يف كل زمان  خطيئة. اإن زينة املرا

ويف كل جمتمع عفته������ا واإن الرجل كل رجل 

أة العفة. وتاأكدي  ل يح������رتم ول يحب اإل املرا

اأن الرج������ل الذي ياأخذ بي������دك اإىل اخلطيئة 

أنه  –ل�شم������ح اهلل- هو اآخر م������ن يتزوجك وا
اإن فعل بوحي من �شمريه يف النادر وب�شغط 

غلب اأقول اإنه اإن فعل فاإنه  من املجتمع يف الأ

ل������ن ين�شى زلتك و�شيج������رك على العي�ض يف 

جحيم ظنونه واتهاماته وتلميحاته.

أح������ب لك ثاني������اً اأن تعلم������ي اأن الرجل  وا

أك������رث من حيائها.  ل يرغب������ه يف الفتاة �شيء ا

ول يدفع������ه اإليه������ا اأمر اأقوى م������ن تهذيبها، 

أة خ�شل������ة اأهم من ب�شاطتها  ول يحببه باملرا

�شلية غري املتكلفة. على  الذكي������ة ولباقتها الأ

اأين ل اأريدك اأن ت�شيعي بني احلياء الطبيعي 

وج������وده يف الفت������اة ال�شوي������ة، وب������ني اخلجل 

ألعوبة. املر�شي الذي يجعلها اأ�شحوكة وا

أ�شا�شها  احلياء �شفة اأ�شلية يف املراأة جتد ا

أة  يف عفته������ا وبراءتها، وتفر�������ض احرتام املرا

والتاأدب يف ح�رشتها على الرجل، كل رجل. 

اأما اخلجل فمر�ض احلائر بني حب الظهور 

والرغبة يف النزواء، اإنه مر�ض الذي ي�شعر 

بق�شوره ويرغب يف مزيد من الروز.

أنه اإذا كان ل  واأحب لك ثالثاً اأن تري معي ا

�شري على الفتاة املهذبة من احلب ال�رشيف، 

ف������اإن احلق كثرياً ما يختلط بالباطل، واإن يف 

النا�ض من يح�شن الزعم ويتقن الكذب ومن 
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ن�شانية، مع  يغرر بالطيبات ال�رشيف������ات. والإ

�شف، مل ت�شتطع حتى اليوم اكت�شاف ميزان  الأ

ن�شان على  للح������ب كميزان احلرارة ي�شعه الإ

قلب زاعم احل������ب ليقي�ض درجة حرارة قلبه 

و�شدق حبه، ولذلك كان ل بد للفتاة الذكية 

الواعية من اأن ت�شمع الكثري واأن ت�شجع القليل 

ق������ل وتتح�شن باخلل������ق القومي  وت�ش������دق الأ

والفه������م العميق ليتميز ب������ني الغث وال�شمن، 

بني احلق والباطل.

أنكر احلب، اأو  ول تفهم������ي يا بنيتي، اأين ا

أوؤمن به اأعمق  أتنك������ر له، على العك�ض، اإنني ا ا

أنه اأعظم القوانني  ميان، واأعتقد خمل�شاً ا الإ

أنواع  الب�رشية وخري قواعد ال�شلوك واأف�شل ا

التعامل بني النا�ض، ولكنه كالذهب اخلال�ض 

يزيفه الل�شو�������ض ويغ�شه من ل اأخالق لهم. 

ومن هنا كان حر�شي على اأن تعوذي بخلقك 

الق������ومي وعقلك الن������ري كلم������ا ا�شتبهم عليك 

مر. الطريق وحزبك الأ

واإين واإن كن������ت ق������د قررت ل������ك فقدان 

مي������زان تقا�ض به العاطفة ف������اإين اأدلك على 

معيار اأخالقي ق������د يفيدك اإذا ادلهم عليك 

اخلطب، اإنه القاع������دة الب�شيطة القائلة باأل 

تفعلي يف ال�رش ما ت�شتحي منه يف العلن.

خالقي������ة  اأن ه������ذه القاع������دة الأ اأظ������ن 

عا�شمتك م������ن كثري من مواق������ع الزلل التي 

أو النف�ض ال�شعيفة. يوحي بها الرجل ا

أت������رك حديثي اإليك عن احلب قبل  ولن ا

أوؤم������ن باحلب ال�شاعق  أق������ول لك اإين ل ا اأن ا

أنه  ول اأعتق������د باأ�شالته و�شحته، اإين اأعتقد ا

حيان نزوة عابرة تاأفل بال�رشعة  يف معظم الأ

غلب دليل  عم الأ أنه يف الأ التي بزغت بها، وا

نف�������ض غري متزن������ة وعقل غ������ري ب�شري. هذه 

عقيدتي وهذه خرت������ي وما اأظنك تخطئني 

لو �شدقتني.

كم������ا اأين ل اأحب اأن اأترك حديث احلب 

قب������ل اأن اأقول لك اإين موؤمن باأن احلب يقوم 

اأول م������ا يقوم على الح������رتام والتقدير، واأن 

أ�شا�ض م������ن املعرفة  الح������رتام ينه�������ض على ا

لف������ة، واأن املعرف������ة بحاج������ة دوم������اً اإىل  والأ

زمان..

أن�شى الق������ول باأن  ث������م اإين ل اأح������ب اأن ا

يام  احل������ب الزوجي ال�شحيح ينقل������ب مع الأ

اإىل �شداقة، وجوهر ال�شداقة -مرة اأخرى- 

الحرتام واملعرفة.

أوؤكد لك اأن احلب احلقيقي هو  واأخ������رياً ا

يام ويزداد مع التعاي�ض  احلب الذي ينمو مع الأ

ويزدهر باحلياة امل�شرتكة. فال عليك اأن بداأ 

حبك �شغرياً ثم منا، قلياًل ثم زاد.

وهنا اأريد لك اأن تعريف رابعاً اأن النجاح 

يف الزواج اأمر يجب اأن تريديه واأن تعملي له 

واأن تبذيل يف �شبيله واأن ت�شحي من اأجله.

أي�شاً: اإذا مل توطدي  وقاعدتي هنا ب�شيطة ا
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أرباع  النف�ض على مالقاة �رشيكك بعد ثالثة ا

الطريق فاإنك لن تلقيه يف منت�شفه.

اذك������ري اأن الزواج بداي������ة حياة جديدة. 

واأن ال������ذي يقبل اأن يت������زوج يحزم اأمره على 

اأن يعاي�������ض اإن�شاناً له غ������ري طبائعه وخالف 

أنه اإن مل يتنازل عن كثري مما عنده  عاداته، وا

أو كثري مما  خر لن يتنازل عن القليل ا فاإن الآ

يريد.

اعق������دي الع������زم، ي������وم تتزوج������ني، على 

اأن ينج������ح زواجك واعملي م������ن اأجل ذلك، 

كيد لزوجك  وزواجك لن ينجح اإل بحبك الأ

وبيتك، وبت�شحيتك من اأجلهما وا�شتعدادك 

لفهم الرجل الذي ربطت م�شريك مب�شريه، 

أتراحه  فهم اآلمه واآماله ومقا�شمته اأفراحه وا

وم�شاركته �رشاءه و�رشاءه.

ل تن�ش������ي اأن ال������زواج ال�شعيد لميكن اأن 

يك������ون حظاً ول ن�شيب������اً، بل هو جهد وعمل 

وذكاء ولباق������ة وح�ش������ن فه������م وقدمي������اً قال 

�شوقي:

الكربى ملن تعبا الــراحــة  اأعــدت 

وفـــاز بــاحلــق مــن مل يــاألــه طلبا

ولعلك �شائلتي يا بنية عن �شبب التعا�شة 

الزوجية وعن م�شوؤولي������ة الرجل فيها، وعن 

العدد العديد من الن�ش������اء الطيبات اللواتي 

ل يج������دن يف زواجه������ن اإل ال�شاب والعلقم؟ 

ع������رتف ل������ك م�رشع������اً اأن يف الرجال  واإين لأ

ال�شيئ ال�شفيه، واأن فيهم الطالق احل�شي�ض، 

واأن فيه������م.. وفيهم.. ولكن ه������ل يرر ذلك 

مر للح������ظ وال�شدفة والقعود  كله ت������رك الأ

خطر ح������ادث من حوادث  ع������ن ال�شتعداد لأ

حياتك؟ اعقلي ثم توكلي..

بنيتي:

نوثتك وزواجك فما  اإذا كنت قد تهيئت لأ

اأجدرك اأن ت�شتعدي لبيتك واإدارته، ململكتك 

ال�شغرية وجنتك الوارفة وع�شك اجلميل.

ول ال������ذي اأريدك اأن تعرفيه  وال�شيء الأ

ه������و اأن البيت يج������ب اأن ل يكون جنتك اأنت 

�شح  أي�شاً، والأ فقط بل جنة زوجك واأولدك ا

أق������ول اإن البيت ل يكون جنتك اإذا مل يكن  اأن ا

جنة زوجك واأولدك. اإن������ه جنة بهم جميعاً 

واإلَّ فاإنه ينقلب اإىل جنة مهجورة وما اأ�شعب 

العي�ض يف اجلنان املهجورة!

ول ميكن اأن يكون بيتك جنة لكم جميعاً 

اإل اإذا عملت على ذلك وجهدت يف �شبيله.

اجلن������ة مكان جميل فليكن بيتك جمياًل، 

اإين اأقول جمياًل ول اأقول غنياً، اإذ اإين اأعتقد 

أنه لي�ض من ال�رشوري اأن يحتوي بيتك على  ا

ث������اث الفاخر والريا�ض الغ������ايل الثمن كي  الأ

يكون جمي������اًل ولكنه يج������ب اأن يكون نظيفاً 

واأن يوؤثث بذوق، واأن يجمل باأ�شياء ل تكلف 

كثرياً ولكنه������ا ت�شفي عليه بهج������ة و�شحراً. 

قلي������ل من الزه������ر، بع�ض اللوح������ات الفنية، 
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لوان وح�شن الرتتيب اأمور ل تكلف  تنا�شق الأ

كثرياً ولكنها جتعل م������ن البيت مكاناً للمتعة 

ع�شاب وبهجة النف�ض. ل  والراحة وهدوء الأ

تفعلي ما يفعله بع�ض �شيداتنا اللواتي يرتكن 

الزهر الطبيعي الن�شري الرخي�ض اإىل الزهر 

ال�شطناعي الغايل، ولتخطئي خطاأ بع�ض 

غنياء الذي������ن يجعلون من بيوتهم متاحف  الأ

تغ�ض بالطرف والتح������ف يكد�شونها بع�شها 

فوق بع�ض اإظهاراً لغناهم وتدلياًل على قلة 

ذوقه������م، ول يذهنب بك الظن اإىل ما حت�شبه 

بع�������ض فتياتنا من اأن ارتف������اع الثمن �شمان 

اجلمال.

هذا من حيث اجلمال املادي، اأما اجلمال 

املعنوي فاأريدك اأن تتاأكدي اأن هروب الرجل 

من بيته اإىل املقهى والنادي وال�شارع يرد يف 

أن������ه ل يجد يف بيته من  حيان اإىل ا معظم الأ

يجذبه، ول يجد يف زوجه واأولده ما يحببه 

يف البق������اء اإىل جانبهم. اأريدك اأن تفهمي اأن 

أة م�شوؤولة يف معظم احلالت عن هروب  املرا

نها ل توفر  الزوج من البيت، اإنها م�شوؤولة لأ

له م������ن حنانها ودفئها ما يحمله على البقاء 

مر نف�شه  اإىل جانبه������ا والعي�ض يف جوها. والأ

ولد. �شحيح عن الأ

ول تق������ويل يل ما تقوله بع�������ض �شيداتنا 

أنهم  أزواجه������ن، )فا�شدون بالطبع(، وا من اأن ا

ربوا على حب املقه������ى وارتياد النادي وذرع 

ال�ش������وارع. �شحيح اأن بع�������ض الرجال كذلك 

ولكنهم قل������ة و�شذوذ يثب������ت القاعدة العامة 

-كم������ا يقول النحاة- والقاع������دة اأن ينجذب 

الرج������ل اإىل بيته حني يك������ون فيه ما يجذبه 

ويبقيه.

مر اأهم واأعظم،  ولدك فالأ أما بالن�شبة لأ ا

اأحب ل������ك اأن تعلمي اأن ج������و البيت م�شوؤول 

طفال  اإىل ح������د كبري كبري ج������داً، عن خلق الأ

وطباعه������م و�شلوكه������م و�شذوذه������م. اإن بيتاً 

أ فيه اخل�ش������ام �شباحاً لي�شتاأنف م�شاء،  يبدا

م  ب اإىل املقه������ى لتغادره الأ ويخرج من������ه الأ

اإىل ال�شتقبالت والزيارات، ويفرق الطالق 

م، اأقول اإن بيتاً هذا �شاأنه  ب والأ في������ه بني الأ

طفال للجنوح ويرمي بهم  جدير باأن يدفع الأ

م يف  ج������رام. وم�شوؤولية الأ اإىل ال�ش������ذوذ والإ

هذا كله كبري جداً.

ثم اإين اأريدك اأن تعلمي اأن الزوج كل زوج 

أو فقرياً، ي�شعده اأن يرى زوجه  مهما كان غنياً ا

�شيدة بيت������ه، ي�شعده اأن يراه������ا تعنى برتبية 

اأولدهما ول ترتكهم للخدم واملربيات، ي�رشه 

اأن ياأكل من طعام حت�������رشه له هي بنف�شها، 

ولو كان عنده عدد م������ن الطباخني واخلدم 

يفوق عدد اأفراد العائلة.

أري������دك اأن تتاأكدي م������ن اأن الرجل، كل  ا

أية  رج������ل، يف�ش������ل وجبة طعام جي������دة على ا

أنه يرتاح اإىل  أو فل�شفي������ة، وا مناق�ش������ة علمية ا

مالءة �رشير نظيفة تفوح منها رائحة الغ�شيل 

النظيف اأكرث من راحته من مقال تكتبينه اأو 
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ق�شي������دة تن�رشينها اأو بحث علمي تقومني به 

ل متطي �شفتيك، اإنه������ا احلقيقة اأحببت اأم 

كرهت.

ولعلّي اأده�شك حني اأقول لك اإن بالرجل 

أة التي ت�شتبدل  أو �شبه نفور م������ن املرا نفوراً ا

حنانه������ا باملناق�شة الدائم������ة وحبها باجلدل 

املنطق������ي وعنايته������ا باحلدي������ث املت�شل عن 

حقوقها وواجباتها.

واذكري اأن احل������ب كفيل بتخفيف اأعباء 

اأو واجب������ات وقم������ني بالتنازل ع������ن كثري من 

احلق������وق. ول تفهمي من كالمي اأين اأريدك 

مه�شومة احلق ثقيلة الواجب، ولكني اأريدك 

عل������ى اأن تنايل كل حقوقك عن طريق احلب 

الزوجي والبنيوي واأن تقومي بكل واجباتك 

مومي. من خالل حبك الزوجي الأ

اإيه بنية:

أنتقل  هذه بع�������ض مالحظاتي عن بيتك ا

قول  منها لأحتدث بعدها ع������ن اأمومتك، ولأ

أنه������ا علم وفن، وحق  موم������ة �شناعة وا اأن الأ

وواجب، وم�شوؤولية وجزاء.

ي عمل  مومتك ا�شتعدادك لأ ا�شتع������دي لأ

ه������ام من اأعم������ال حياتك، ب������ل ا�شتعدي لها 

ا�شتعدادك عظم عمل م������ن اأعمال حياتك، 

واذكري اأنك باإعطائك احلياة ملخلوق جديد 

يجاور قلبك ت�شعة �شهور قبل اأن تراه عيناك، 

أنوثتك وتنه�شني  اإمنا حتققني اأعظم ما يف ا

باأروع اأعبائها.

أرادت������ك احلي������اة م�شتودع������اً لها،  لق������د ا

أناطت ب������ك بقاءها  وائتمن������ك عل������ى ذاتها وا

وتقدمها، واأ�رشت اإليك باأعظم اأ�رشارها فهل 

بعد هذا من عظمة اأو خطر .؟!

ولق������د زودك اخلال������ق �شبحان������ه بق������در 

غري حمدد من احلب واحلن������ان والت�شحية، 

متنحينه اأولدك وتغدقينه عليهم.

ولقد حبت������ك الطبيعة قلباً كب������رياً ي�شع 

اأطفال الدني������ا بله اأطفال������ك و�شراً لينفد 

للعناية بهم واحلدب عليهم.

أنا، ملهمتك هذه  ولق������د اأعددناك، اأمك وا

فمكناك من املعرفة و�شهلنا لك الّطالع.

فال تف�ش������دي �شيئاً من هذا كله بحواجز 

م�شطنع������ة تقيمينه������ا بينك وب������ني اأولدك، 

ول تن�شي اأن جتعل������ي منهم اأ�شدقاء واأحباء 

ياأتون������ك مب�شاكلهم، ويقا�شمون������ك اأفراحهم 

واأتراحهم، ويريح������ون روؤو�شهم على كتفيك 

ناف�شني هموم الدنيا بني يديك.

أنه������م يتعرفون على العامل اأول ما  اذكري ا

أنهم  يتعرف������ون علي������ه من خالل معرفت������ك وا

وىل على يديك، واأنك اأنت  يتلقون تربيتهم الأ

التي جتعلني منه������م اأخياراً يدفعون بوطنهم 

اإىل ما يج������ب له من رفعة و�شوؤدد، وياأخذون 

بيد اإن�شانيتهم اإىل ما هو اأح�شن. 

ول الذي ي�شوغ  اذكري اأنك ال�شائ������غ الأ

ه������ا باخلري واحلق واجلمال.  نفو�شهم وميالأ

أن������ت املعلم الذي ي�ش������ل بني عقولهم  واإنك ا
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وحقائ������ق هذا الك������ون وقلوبه������م وحب هذا 

على. املجتمع واإرادتهم والعمل للمثل الأ

أن������ك اأنت وح������دك القادرة على  اذكري ا

أبط������الً يعي�شون للعدال������ة واحلرية  جعله������م ا

وال�شالم، اأو جبن������اء رعاديد منافقني تزدوج 

�شخ�شياتهم وتتبعرث جهودهم وتلتوي عقولهم 

ومتتلئ قلوبهم باحلقد وال�رش واملهانة.

اذك������ري هذا و�ش������واه واعمل������ي على اأن 

تنه�شي مبهمت������ك خري نهو�ض، واعملي اأنك 

أ�شخا�ض  مالقية جزاءك يف هذه الدنيا، يف ا

واأخالقه������م  وت�رشفاته������م  ولد  الأ ه������وؤلء 

ومعاملتهم اإي������اك ومواقفهم من حقائق هذا 

الكون.

بنيتي:

ه������ذه مالحظات �شقتها اإليك عن عاملك 

أبغ من ورائها  أنوثت������ك وحياتك املقبل������ة، مل ا وا

اأن اأ�شب عقلك يف قال������ب عقلي واأن اأ�شوغ 

أو اأن اأجعل اأعمالك  عاطفتك وفق عاطفتي، ا

ن�شخة من اأعم������ايل، كال واألف كال.. ولكني 

�شع������رت اأن من واجب������ي اأن اأ�شع بني يديك 

أنا عل������ى مثل اأيقني  خرت������ي ومفاهيم������ي، وا

باأنك واجدة فيها ال�شحيح واخلاطئ، واأنك 

اآخذة منها ما ترين������ه �شواباً وتاركة منها ما 

أنا،  تعتقدين������ه خطاأ. ولقد ربين������اك، اأمك وا

على اأن يكون لك راأيك امل�شتقل واأن تكون لك 

�شخ�شيتك الفردية، وحر�شنا على تزويدك 

بكل ما ينفعك م������ن اأجل النظرة ال�شحيحة 

والراأي ال�شديد. ولكننا اعتقدنا -وما زلنا- 

اأن هذا ل يعفنا م������ن اإ�شداء الن�شح واإظهار 

ال������راأي ولك بعد ه������ذا اأن حتيي حياتك مبا 

يهديك اإليه عقلك وما يدلك عليه قلبك وما 

تدفعك اإليه اإرادتك ونحن واثقون من عقلك 

وقلبك واإرادتك.

ك اهلل بعني رعايت������ه واألهمك �شداد  كالأ

ال������راأي و�ش������واب العمل وجزانا ع������ن تعبنا 

بنجاح يكتبه لك و�شعادة ميتعك بها.

أبيك. ولك قبالت ا

مور  هذا ما كتبت لبنتي، عر�شت فيه لأ

أنها تهم جمي������ع فتياتنا، و�رشحت  اعتقدت ا

ب، اأن ل اأكون  باأ�شي������اء يخ�شى قلبي، قلب الأ

قد اأح�شن������ت بالت�رشيح بها. ون�شحت باأمور 

ن�ش������ان املقر بعجزه  يتخ������وف عقلي، عقل الإ

املعرتف بق�ش������وره، من األ يكون قد اأفلح يف 

الن�شح بها.

خل�ض  أ�شوقها لأ أي������ت اأن ا ولذلك كل������ه را

واإياكم اإىل اأحادي������ث مماثلة نتحدث بها اإىل 

اأولدن������ا الذي يودعون عامل الطفولة اإىل عامل 

أو  نوثة، فال يجدون يف البيت ا أو الأ الرجولة ا

املدر�شة من يحدثهم عنها.

¥µ
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أوا�شط اأخرى من النا�ض، فهم �شيا�شيون   ا

ومعلم������ون وحزبي������ون وع�شكريون ون�شاء 

م������ن انتماءات متعددة وط������الب، اإ�شافة اإىل 

جمموعات من اأ�شحاب املهن احلرة. وبهذا، 

تتبل������ور ظاهرة اأمامنا ت������كاد حتيط مبعظم 

فئات املجتمع العربي، ناهيك عن املجتمعات 

خرى. العاملية الأ

ولعّل ات�شاع الهتمام بالظاهرة املذكورة 

عل������ى النحو املذكور يع������ود –يف طرف منه- 

أنها ظه������رت وبرزت حتت تاأثري احلدث  اإىل ا

عظ������م، نعني ن�شاأة النظام العاملي اجلديد  الأ

أنقا�ض العوامل الثالثة ال�شهري، تفكك  على ا

الحت������اد ال�شوفييتي ونتائ������ج حرب اخلليج 

واملوا�شالت.  الت�ش������الت  وثورت������ي  الثانية 

وكم������ا يالحظ، ف������اإن ذلك كل������ه كان له وما 

زال وق������ع ذو دوّي عامل������ي عموم������ي ت�شرتك 

فيه القارات الكوني������ة كلها.لكْن على طرف 

اآخر من ذلك الت�شاع للظاهرة املعنية، تعود 

اأهمية ه������ذا الت�شاع ل�شبب ل������ه خ�شو�شية 

عربي������ة وبال�شبط حتديداً يف اإطار املثقفني 

ة  أو الفر�شيَّ العرب؛ نعني بها انت�شار املقولة ا

طروح������ة التالي������ة، وه������ي اإن »الثقافة  أو الأ ا

خري  مان الأ واجلبهة الثقافية« هما �شّمام الأ

خفاق  يف »معركة الوج������ود« العربية. فمع الإ

والتكنولوجي������ة  القت�شادي������ة  امل�شاري������ع  يف 

والع�شكري������ة، وم������ع ال�شق������وط يف احلق������ل 

خر التنموي والثالث الق�شائي  ال�شيا�شي والآ

والراب������ع املتعلق بالتعليم الع������ايل اإلخ، برزت 

خري  املقولة املذكورة بو�شف كونها الرهان الأ

يف اأيدي العرب.

هك������ذا، راح������ت تط������رح نف�شه������ا مع������امل 

حال������ة جديدة لدى فئات م������ن ممثلي الفكر 

العربي؛ نعني احلالة التي تتحدد يف �شقوط 

الرهانات اإل واحداً: الثقافة. ومن �شاأن هذا 

أن الثقاف������ة »العربية« ظلت مبناأى  اأن يعني ا

عن ال�شقوط الكبري، الذي تعر�ض له ويتعر�ض 

الواقع العربي. ويف هذه احلال، تظهر مقولة 

»احُلطام العرب������ي املفتوح«، التي ن�شتخدمها 

يف روؤيتنا املنهجية للواق������ع العربي الراهن، 

مبثابته������ا تعب������رياً دقيقاً عن واق������ع احلال. 

مر  فحالة احلط������ام العربي هذه ه������ي، والأ

أّما هذه  كذل������ك، لي�شت مطلقة، ب������ل ن�شبية. ا

»الن�شبية« فتعّر عنها، هنا، يف كون احلطام 

املذك������ور مفتوحاً، غري مغلق. وب�شيغة اأخرى 

أق������رب اإىل اخلطاب الثقايف العمومي، يقال  ا

يجابي« مازالت  مال يف »التغي������ري الإ ب������اأن الآ

قائمة، وحتديداً من موقع الثقافة.

مر كذلك، فاإن املخاوف  ن، اإذا كان الأ والآ

م������ن اأن تُطبق »العوملة« على الثقافة العربية 

وتُفككه������ا، مل تعد ذات بال. ولكن، ملاذا ذلك؟ 
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ه������ل الثقافة العربي������ة حال������ة تتو�شع خارج 

التاريخ وفوقه؟ فهي، م������ن ثم، بنية متعالية 

على الزمان واملكان؛ مما يحتفظ بها بو�شفها 

أبداً. وبالطبع،  رهاناً حّياً وفاعاًل وواع������داً ا

يرتتب على ذلك اإق������راٌر ميتافيزيقي، بقدٍر 

م������ا، باأن خ�شو�شية ه������ذه الثقافة تكمن يف 

أنها ثابتة و�شاحلة لكل زمان ومكان. ونحن  ا

اإن و�شعنا ذل������ك منمذجاً، وليكن ب�شيغة ما 

كتبه حممد عابد اجلابري، مثاًل، فاإننا جند 

فكار اجلابرية التالية:  أنف�شنا اأمام جمرى الأ ا

»الهوية الثقافية هي حجر الزاوية يف تكوين 

. واإن »الهوية العربية هوية مكتملة 
)1(

الأمم«

وثابت������ة، ولكن التج������ارب والتحديات جتعل 

من ال�رشوري بني ح������ني واآخر اإعادة ترتيب 

. وعل������ى هذا، يتابع 
)2(

عنا�������رش هذه الهوية«

طار  الرجل، ف�»الثقاف������ة العربية بو�شفها الإ

املرجعي للعقل العرب������ي، نعترها ذات زمن 

واحد منذ اأن ت�شكل������ت اإىل اليوم، زمن راكد 

ن�شان العربي الي������وم مثلما عا�شه  يعي�ش������ه الإ

فكار  . ففي الأ
)3(

اأجداده يف القرون املا�شية«

اجلابري������ة ال�شابقة، ن�شع يدنا على حمورين 

أولهما فيقوم على اأن الثقافة هي  أما ا اثنني. ا

مة، وعلى اأن الهوية  احلا�شمة يف تكوي������ن الأ

الثقافية –من ثم- هي جت�شيد تلك الثقافة. 

ويدخ������ل يف ذلك اأن الهوية العربية اإذا كانت 

مكتمل������ة وثابتة فاإن الق������ول بتغيري ما ينقلها 

من الركود والعطالة، يغدو اأمراً غري حمتمل، 

ن������ه –هكذا- يخرج ع������ن الحتمال، الذي  لأ

ت�شمح به »الهوية الثقافية العربية«.

يف �ش������وء ذلك كل������ه، نتب������ني اأن املقولة، 

أتينا عليها ح������ول كون الثقافة العربية  التي ا

مان  »ومن ث������م الهوية العربية« هي �شمام الأ

خري يف الواقع العربي احلطامي للخروج  الأ

أو �شتدخل فيه  به من املاأزق الذي دخلت فيه ا

حتت قب�شة النظام العوملي اجلديد، نقول: 

اإن تل������ك املقولة، واحلال كذل������ك، تدّل على 

ن الثقافة املذكورة �شيُنظر اإليها  بطالنها؛ لأ

بي�شتيمولوجي العربي  أ�شا�شها الإ حينئذ ويف ا

خارج ال�شياق التغيريي التاريخي، حتى قبل 

اأن ين�ش������اأ ذلك النظام اجلديد. وبهذا يجري 

جتاوز ما يعت������ره فريق من الباحثني العرب 

»اإ�شكالية مفتوحة« على �شعيد العالقة بني 

»العربي������ة حتديداً«  الثقافية  اخل�شو�شي������ة 

والعوملة. وعل������ى هذا النح������و، كذلك يتعني 

علينا و�ش������ع راأي اجلابري، املاأتي عليه، بني 

 Absuerd ًقو�ش������ني، اأي النظر اإلي������ه زائفا

باإق�شائ������ه تاريخية امل�شاألة املعنية وتاريخية، 

النظر املنهجي فيها، اإذا عملنا على اخلو�ض 

�ّر عنه عنوان البحث،  مبو�شوعنا، الذي يع�����

وذل������ك بامل�ش������ي يف الت�شكي������ك مب�شداقيته 
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التاريخي������ة واملعرفي������ة؛ نعن������ي 

مب�شداقي������ة ال������راأي املذك������ور؛ 

ن������ه ميثل اخرتاقاً  قل لأ على الأ

لتاريخ  فظ������اً  اإبي�شتيمولوجي������اً 

الهوية  الثقافة عام������ًة، وملفهوم 

كذلك،  ب������ل  خا�شة،  الثقافي������ة 

مل������ا يت�شل بهذي������ن احلقلني يف 

جتلِّييهم������ا العربي������نّي؛ بل حتى 

ب�شب������ٍب م������ن اأن الثاب������ت نف�شه 

الذاتي������ة،  تاريخيت������ه  ميتل������ك 

راء  وتاريخية النظر فيه ويف الآ

مة حوله يف التاريخ. املقدَّ

-2- 
اإننا، اإذاً، نع������ود اإىل »ثنائية 

العوملة والثقافة« من حيث هي 

مو�شوع ميتل������ك من امل�شداقية 

املعرفي������ة املنهجي������ة والتاريخية م������ا ي�شمح 

أ�شا�ض  بطرحه عل ب�شاط البحث، وذلك على ا

ّويل. وملا كان  ه الأ أنه لي�������ض مغلقاً، يف ح������دِّ ا

مر ق������د اأتى �شمن عالق������ة مفرت�شة بني  الأ

أو اإيجاباً، فقد  طريف الثنائي������ة املعنية، �شلباً ا

باً علين������ا اأن نتناول كال الطرفني  غدا متوجِّ

بالفح�������ض والتق�ش������ي. ويف ه������ذا ال�شياق، 

رمبا يك������ون ال�شوؤال التايل ذا اأهمية منهجية 

أ�شئلة  الثقافة، لتحتل  مبدئية: ملاذا ع������ادت ا

رها�ض  مواقع جديدة وا�شع������ة وحاّدة، مع الإ

بالنظ������ام العامل������ي اجلدي������د وبالتواقت مع 

خري م������ن القرن املن�رشم؟  انح�شار العقد الأ

�ش������ارة اإىل ذل������ك بداأت يف  واملالح������ظ اأن الإ

اأوروبا واأمريكا، قبل اأن تبداأ يف العامل العربي 

املعني هنا، بثقافته وبخ�شو�شيته الثقافية؟ 

وب�شوؤال اآخر اأكرث مقاربًة للم�شاألة: ما الذي 

حداث الثالث������ة الكرى بالن�شبة اإىل  عنتْه الأ

الثقافة واخل�شو�شية الثقافية عربياً وكونياً، 
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نعن������ي تفكك الحت������اد ال�شوفييت������ي، ونتائج 

ح������رب اخلليج الثاني������ة، وثورتي الت�شالت 

أتينا عل������ى ذكرها من  واملوا�ش������الت »وق������د ا

قبل«؟

ب بو�ض يف �شياق  أعل������ن الرئي�ض الأ حني ا

حداث الكرى ويف عقابيلها: تلك الأ

أ  أن������ا زعي������م الع������امل، كان بذلك ق������د بدا ا

بتكري�ض الع�������رش العوملي اجلدي������د تكري�شاً 

�شيا�شياً. وكانت مقولة قد �شاغها ومكلوهان 

وقذف بها يف الع������امل، بحيث اأ�شبحت جزءاً 

خ������ري؛ ناهيك عن تاأثريها  من ثقافة هذا الأ

أ�شاعته  يف بع�ض  ن�شاين احلميمي«، الذي ا »الإ

و�شاط الثقافي������ة والفنية خ�شو�شاً؛ نعني  الأ

قولة: »القري������ة الكونية الواحدة يف �شطاآنها 

أولئك واآخرين  وتخومها. واعت������ر ذلك لدى ا

تب�ش������رياً بالعودة اإىل حال������ة متاهي الب�رش مع 

م، اأي اإىل من������ٍط من امل�شاحلة  الطبيع������ة الأ

بينهم وبينها.

ويف وهج هذا احللم املوارب، جاء القول 

باأن النظام اجلديد اأتى عر اإحداث قطيعة 

أ�شمايل  تاريخي������ة وجمتمعية مع النظ������ام الرا

العامل������ي، ويف �شبيل ب�رشي������ة موحدة. و�شمن 

ه������ذا التوج������ه التوحي������دي، يكت������ب برهان 

غلي������ون معلناً: »عندما نقول اإن العوملة تعني 

خ�ش������وع الب�رشي������ة لتاريخية واح������دة، فهذا 

أنها جت������ري يف مكانية ثقافية  أي�شاً ا يعن������ي ا

واجتماعي������ة و�شيا�شية موحدة اأو يف طريقها 

)4(
للتوحيد«.

�ّرت عنه  يف ذل������ك التوّج������ه ال������ذي ع�����

املقولتان ال�شابقتان، مقولة »القرية الكونية 

الواح������دة«، مقول������ة »العوملة تعن������ي خ�شوع 

الب�رشية لتاريخي������ة واحدة جتري يف مكانية 

أو  ثقافي������ة واجتماعي������ة و�شيا�شي������ة موحدة ا

يف طريقه������ا للتوحي������د«، نك������ون وجهاً لوجه 

اأمام طرح عومل������ي للعوملة يت�شح يف ال�شيغة 

التالي������ة: اإن العومل������ة متث������ل املرحل������ة العليا 

النهائي������ة للب�رشية، بحيث اإن ما يراه البع�ض 

م������ن اأن الظاهرة املذكورة ذات طابع انتقايل 

فق������ط ياأتي ما ياأتي بعده������ا، لي�ض اإل را�شباً 

وهمياً من روا�ش������ب ما�شبق العوملة. وبكيفية 

اأخ������رى، يغدو القول وارداً باأن الثنائية، التي 

حتدثنا عنها يف مفتتح هذا البحث، �شتاأخذ 

املنح������ى التايل: عن العوملة التي تعني اإدخال 

الع������امل يف منط واحد من التاريخية الواحدة 

و�شمن مكانية ثقافية واجتماعية و�شيا�شية 

موّح������دة اأو يف طريقه������ا للتوحي������د، تقود –

�شمن ما تقود اإليه- اإىل تفكيك العموميات 

املتع������ّددة واإىل تذويبه������ا ل�شال������ح ما اعتره 

غليون »تاريخية واحدة«، ت�شبح مبقت�شاها 

كل الفئ������ران يف الظالم منط������اً واحداً، على 
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حّد اعتبار الفيل�شوف هيجل. اأما الثقافات، 

أنتجته������ا �شعوب غزي������رة العدد وعلى  الت������ي ا

 Homo ن�شان العاقل أ بالإ امتداد قرون تبدا

خري:  Sapien، فاإنها تدخل مرحلة ماآلها الأ
اإف�ش������اح الطريق اأمام »ثقاف������ة موّحدة اأو يف 

طريقها للتوحيد«.

❁    ❁    ❁

تل������ك هي نتيج������ة تو�ّش������ل اإليه������ا كّتاب 

أ�ّش�شوا  أنهم ا غربيون وعرب، معتقدين بذلك ا

مر من اأجل  ل�»ع�رش ثقايف جديد«. بيد اأن الأ

اأن ي�شتكمل معظم اأوجّل اأوجهه جدير بنا اأن 

نع������ود به اإىل حلقتني اثنت������ني كريني متثالن 

ن.  ركني البح������ث، الذي نح������ن يف �شبيله الآ

وك������ي نكون يف ال�شورة الفعلية ملوقع الثقافة 

مريكي الراهن، ننقل عن كتاب  يف املحور الأ

»رقع������ة ال�شطرجن« لرجنن�شك������ي ال�شادر يف 

ر ال�شيط������رة الثقافية  عمان مايل������ي: »مل تقدَّ

حّق قدرها كعامل من عوامل النفوذ العاملي 

مريك������ي. فبغ�ّض النظر ع������ن موقف املرء  الأ

من قيمتها الذوقية فاإن الثقافة اجلماهريية 

مريكية متار�ض جذباً مغناطي�شياً خ�شو�شاً  الأ

على �شباب العامل. وميكن العثور على خريجي 

مريكي������ة �شم������ن الت�شكيالت  اجلامع������ات الأ

)5(
الوزارية يف جميع دول العامل تقريباً«.

ن، تط������رح »الثقاف������ة« نف�شه������ا م������ن  والآ

ّويل اأو يف اأحد  حيث ه������ي، يف التعري������ف الأ

ولية، »ن�شاط الب�رش كله، وناجت  تعريفاته������ا الأ

دوات التي تنجزه«. وبهذا،  هذا الن�شاط، والأ

نك������ون قد اأخذنا الثقافة من الباب ال�شمويل 

ن�شاين يف �شموليته، ومل  املت�شل بالن�ش������اط الإ

نقت�������رش عليها بو�شفها فع������اًل ذهنياً بل اإننا 

–يف ذلك- نك������ون قد اأدرجن������ا معناها هذا 
خري يف التعري������ف ال�شمويل ال�شابق وعلى  الأ

هذا، نك������ون قد اأعطينا اإ�ش������ارة اإىل اأن علم 

نا�ش������ة« ي�شهم يف  نرتوبولوجي������ا »عل������م الإ الأ

�شب������ط ذين������ك التعري������ف واملعن������ى، بدرجة 

حا�شم������ة. وقد يكون ذل������ك ذا اأهمية خا�شة 

على �شعيد م������ا نحن هنا ب�شدده، نظراً اإىل 

اأن مو�شوع بحثنا ي�شتوجب النظر اإىل الثقافة 

بتلك الروؤي������ة الكلية: الن�ش������اط الجتماعي 

وال�شيا�شي والتعليمي والقت�شادي والقيمي 

اإلخ..، وكذل������ك الثقايف  والفني واجلم������ايل 

مبثابته فاعلية ذهنية ولغوية وعلمية، مبعنى 

ما وبقدر ما. ومن �شاأن ذلك اأن ي�شعنا اأمام 

أربعة  »اأمن������اط الثقافية«، التي تتجل������ى يف ا

حقول كرى، ه������ي: الثقافة املادية، والثقافة 

الفكري������ة. الروحي������ة، والثقاف������ة ال�شيا�شية، 

والثقافة العام������ة. ون�شّدد هنا على الأمناط 

خرية، نظ������راً لكونها ذات عالقة  الثالث������ة الأ

خا�شة مبا نحن يف �شبيله هنا، اأي مبا يف�شح 
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ع������ن نف�شه ب�شي������غ الفكر والقي������م والثقافة 

عالمية واليومية املتبادلة يف حياة النا�ض،  الإ

همية مبكان  ويف ه������ذه احلال، يغدو م������ن الأ

�ش������ارة اإىل »املنظوم������ات الرئي�ش������ة«، التي  الإ

تكّون الثقافة باعتبار تلك الأمناط الثالثة. 

اأما هذه املنظوم������ات فت�شتمل على »التفكري 

وطاق������ة التمثُّ������ل« و»واملعاي������ري وال�شوابط« 

و»التعبري« و»الروؤية والروؤيا« و»ال�شلوك«.

ويف �ش������وء ذل������ك، قد نق������ارب »املثقف« 

عامة يف كونه املفكر فاعاًل والفاعل مفكراً؛ 

وخا�ش������ة، اأي �شمن اعتبار م�������رشوع عربي 

نه�ش������وي تنويري، يف كونه الذي يج�شد هذه 

اجلدلية يف اأفق هذا امل�رشوع املفتوح. ونحن 

اإذ نبلغ ه������ذا املنعطف املنهجي، يتعني علينا 

�شها التاريخي،  اأن ن�شبط »الثقافة« يف ت�شخُّ

اأي يف خ�شو�شيتها. فهي مهما اندرجت يف 

أُطر الثقافة العاملي������ة فاإن البحث  أو ا اإط������ار ا

نا�شي فيه������ا، خ�شو�شاً، ل ميكنه اأن يقف  الإ

ن هذه  أو عموميته������ا«؛ لأ عن������د »عامليته������ا ا

العاملي������ة اأو العمومية هي هك������ذا، بقدر ما 

أو  تف�شح ع������ن نف�شها بو�شفه������ا ثقافة اأمة، ا

�شعب اأو وحدات وفئات وطبقات اجتماعية. 

وهذا، بدوره، ي�شع يدن������ا على ا�شتحالة اأن 

تكون هنالك ثقافة كلّية �شمولية تغيب عنها 

اأو�شاع وحالت وحلظات واحتمالت واآفاق 

أو اآخر من تلك احلقول  حتمل و�شم واح������د ا

»اأمة و�شعب اإلخ«.

 وقد انتب������ه اإىل هذه الواقعة، التي تبدو 

نرتوبولوجي كلود  مبثاب������ة بديهية، الع������امل الأ

ليفي-�شرتو�������ض، فكت������ب معلناً م������ا يلي: »ل 

أي������ة �رشيحة من  أب������داً اأن ا ينبغ������ي اأن نن�شى ا

الب�������رش ل متلك �شيغاً ميك������ن تطبيقها على 

أية ب�رشية مذابة يف منط معي�شي  الكل، واأن ا

نها  وحي������د هي ب�رشية ل ميك������ن ت�شورها، لأ

. ومن �شاأن هذا 
)6(

������ة« �شتك������ون ب�رشية عظميَّ

اأن يعن������ي اأن كالم������اً على ثقاف������ة عامة اإمنا 

يعن������ي كالماً على ثقافة دون حامل جمتمعي 

أم������ا العتقاد باأن  لها، ومن ث������م على وهم. ا

الق�رْش ميكن اأن ينتج مثل هذه الثقافة، فاإنه 

نه –اأي الق�رش- من  يحي������ل اإىل ال�شتحالة، لأ

أبواباً وطرائق جديدة لتكري�ض  �شاأنه اأن يفتح ا

اخل�شو�ش������ي والذات������ي يف الثقافة بو�شفها 

منط عي�ض وتفكري؛ واإلَّ، فالعنف اجلامح اأو 

ال�شامت �شيكون بدياًل.

ن، اإذا طرحن������ا العومل������ة من الداخل  والآ

دبيات  ويف القانونية الت������ي حتكمها، عر الأ

التي قدمت حولها، لحظنا من خالل بع�ض 

، ويف �شوء 
)7(

العناوي������ن املهم������ة يف الغ������رب

بع�������ض البحوث الت������ي اأجنزناها مع باحثني 

ع������رب، اأن العوملة ينبغي و�ش������ع اليد عليها 
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معرفي������اً وتاريخياً ومنهجي������اً مبثابتهانظاماً 

System اأولً، ولي�������ض م������ن موق������ع النتائج 
الك������رى وال�شغ������رى عل������ى �شعي������د التقدم 

الت������ي حققتها  والت�شالت������ي،  املعلومات������ي 

وحتققها. ومن ثم، فنحن ل ننطلق من موقع 

براجماتي مبا�رش يتحدد فيما اإذا كانت ثورتا 

الت�ش������الت واملوا�شالت، على �شبيل املثال، 

مفيدت������ني للمجتمع������ات اأم ل. النطالق يف 

مر يتمثل ب�شوؤال بنيوي تاريخي حول  هذا الأ

خري؟  �شا�شي؛ فما هو هذا الأ قانون العوملة الأ

لقد حاولنا و�شع يدنا يف بع�ض كتاباتنا على 

القانون املعني ب�شيغة تعريف النظام العاملي 

اجلدي������د- العوملي، ال������ذي يف�شح عن نف�شه 

على النحو التايل: اإن������ه النظام القت�شادي 

وال�شيا�ش������ي والع�شك������ري وال�شو�شيوثق������ايف، 

الذي ي�شعى اإىل ابتالع الطبيعة والب�رش، واإىل 

ه�شمهم ومتثلهم واإخراجهم �شلماً يف ال�شوق 

ال�شلعية الكونية.

يف هذا التعريف املكثف، ترز احليثيات 

التالية:

اإن املجال احلي������وي، الذي يتجلى   - 1

فيه النظام املذكور، يتطابق مع الكون بّرمته 

عرا�ض.  بل يتماه������ى معه يف اجلوه������ر والأ

وهذان كالهم������ا، الكون والنظ������ام، يغدوان 

وجه������ني حلالة واح������دة عرْ ال�ش������وق. وهذا 

خ������ري حني ي�شبح ذلك، يك������ون قد جتاوز  الأ

ال�شوق التقلي������دي، القت�شادي الجتماعي، 

ال������ذي جتري في������ه اأعمال التب������ادل ال�شلعي 

وامل�شاربات املالية امل�رشفية، ليكت�شب بعداً 

كوني������اً يتلّب�ض الكون وين�شح������ب عليه برمته 

وقد ظهرت هوية جديدة، ما كانت موجودة 

قبل ذل������ك وتف�شح عن نف�شها بنف�شها، نعني 

الهوية ال�شوقية الكونية؛ وذلك يف رهان على 

اإ�شقاط كل م������ا عداها من هوي������ات، اإّل ما 

ثنية  ي�شتجيب لها بالعتبار الوظيفي، مثل الإ

)8(
والطائفية اإلخ.

يرتاف������ق ذل������ك بجلب������ة هائلة من   - 2

ع������الم العاملي  قعقع������ة ال�ش������الح و�ش������ّخ الإ

مبنظوم������ات نظري������ة و�شيا�شي������ة متعاظمة. 

فم������ن معارك اأفغان�شتان بع������د كو�شوفو، اإىل 

العراق، وفل�شط������ني، وما قد ياأتي بعد؛ ومن 

الثورة الرقمية، اإىل التنميط الثقايف و�رشاع 

يديولوجيا،  احل�شارات، ونهاي������ة التاريخ والإ

والبقي������ة«،  »الغ������رب  اإىل  أزم������ات،  ا واإدارة 

�شا�شية  الأ والنم������اذج  ال�شتباقية،  واحلروب 

والليرالية  يجابي������ة«،  الإ و»الهيمنة  املفتقدة 

وثنائي������ة  الع������امل«،  و»دمقرط������ة  اجلدي������دة، 

ره������اب، واملتعة الب�رشية  الدميوقراطية والإ

عالمية.. اإلخ. املفتوحة، والثورة الإ

يتم انتق������ال ا�شرتاتيجي من �شعار   - 3
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العامل الغرب������ي القدمي ال�شتعم������اري: فّرق، 

د، ت�شد؛  ؛ اإىل �شعار الع������امل العوملي: وحِّ ت�شْد

يديولوجي  بالتواف������ق القائم على النف������اق الإ

بني هذا ال�شع������ار وبني وهْم »القرية الكونية 

الواحدة«، التي يراد له������ا اأن تكون جت�شيداً 

ملطامح الب�رشية يف »املدينة الفا�شلة-الكون 

)9(
الفا�شل«.

������د الطريق لتفكي������ك منظومة  يُعبَّ  - 4

املفاهيم والقيم، الت������ي ارتبطت، كما يقال، 

ب�»الع������امل القدمي«، بع������امل »ما قب������َل التاريخ 

مة؛  يديولوجيات ال�شمولية«: الوطن؛ والأ والإ

�������رشة و�شياداته������ا والتخوم ب������ني العوامل  والأ

ر�ض«، والقارات، واملحيطات،  »الف�ش������اء والأ

والبل������دان واجله������ات والبل������دان والفئ������ات 

فراد؛ والت�شامن بني الب�رش. والأ

تفكيك موؤ�ش�شات املجتمع العمومي   - 5

أو اإع������ادة بنائها وظيفياً  واملجتمع امل������دين؛ ا

على نح������و يربطها ب�»ال�ش������وق«، �شواء جتلّى 

أو كونياً. ويف �شياق ذلك تُ�شقط الدول  حملّياً ا

الوطني������ة، رعائية كان������ت اأو غري ذلك، لتحّل 

حمله������ا ال�������رشكات العمالق������ة املتحركة مثل 

كثبان الرمال يف العامل.

بالعتبار  التقدمية  امل�شاريع  نهاية   - 6

التاريخي، مثل النه�ش������ة، والثورة، والتحرر 

�ش������الح ال�شيا�شي؛  �ش������الح الوطني، والإ والإ

و�شق������وط املنظومات الفكري������ة املطابقة، مع 

�شق������وط حواملها الجتماعي������ة القت�شادية 

وال�شيا�شية والثقافية.

❁    ❁    ❁

يف ه������ذا كل������ه ويف �شياقه، تت������م عملية 

ألت������ي الثقافة  مركب������ة ومعقدة تت�ش������ل مب�شا

ولية اإىل  �شارة الأ والهوية. وهذا يقت�ش������ي الإ

أنه من اأول ال�شتحقاقات التي ي�شعى النظام  ا

العومل������ي اإىل حتقيقها، العم������ل على تنميط 

العامل ثقافياً، اأي العم������ل على تعميم النمط 

الثقايف العومل������ي يف العامل كله، بكل الطرائق 

أ  ليات، التي تدخ������ل يف قدراته التي تبدا والآ

ب�»الكوكاك������ول والهمرغر«، لت�شل اإىل هدير 

املدافع والطائرات. و�������رشوري اأن ي�شار اإىل 

اأن النظ������ام املذكور حني يجد ه������ذه امل�شاألة 

أوائل ثوابته،  أوائ������ل ا�شتحقاقاته بل من ا من ا

فاإنه يكون قد انطلق م������ن اجلامع »املطلق« 

لهذه ال�شتحقاق������ات والثوابت؛ نعني ال�شوق 

ابط ال�ّشوقي« حلركة الب�رش  نف�شه، اأي »ال�شّ

آفاقهم، عل������ى حّد تعبري جورج  ورهاناتهم وا

�شورو�������ض، ال������ذي ميكن اأن يفه������م –كذلك- 

أنه »اأ�شولية ال�ش������وق«. ومن �شاأن هذا  عل������ى ا

اأن يجعل من ال�شوق مبتدى املوقف ومنتهاه. 

فمنه ينطلق الب�رش، واإليه ينتهون، وهذا يعني 

ن عليهم اأن  اأن كل ما اأجن������زه هوؤلء حتى الآ
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يخ�شعوه للم�شاءلة يف �شوء هذه ال�شوق.

وملّا كانت الثقافة هي –بالعتبارات التي 

أتين������ا على ذكرها �شابقاً- م������ا نتيجة الب�رش  ا

وما مينحه������م هوياتهم فقد تعنّي على �شّناع 

القرار العومل������ي اأن يخ�شعوها لتلك امل�شاءلة 

بدقة و�شمول وجّدية. وهذا يعني اأن اإدماجها 

بال�شوق الكونية اأ�شبح اأمراً قاطعاً وقطعياً، 

وذل������ك باعتباري������ن حا�شمني، هم������ا البنيوي 

والوظيف������ي ويف �شبي������ل اإجناز ذل������ك، كانت 

لي������ات الالزمة لذلك،  دوات والآ هنال������ك الأ

التي تتاأ�ّش�ض على كونها، كذلك، اأهدافاً، اإىل 

آليات. ولعل اثنتني من  جانب كونها اأدوات وا

هذه تقفان يف مقدمة املوقف: 

ت�شليع الثقافة، كج������زء من عملية   -1

ت�ْشليع الكون.

ا�شتخدام التنميط الثقايف.  -2

وىل، ت�شبح كل مظاهر  ففي احلال������ة الأ

نتاج الثقايف، خ�شو�شاً بالعتبار الذهني  الإ

أو رموزاً  الفكري، والقيمي، والروحي، �شلماً ا

�شلعية.

فاإذا كان الت�شلي������ع الثقايف هو حالة من 

ت�شي������ئ الثقافة عام������ة وخا�شة، ف������اإن هذه 

�شياء. وهنا  خ������رية تغدو �شيئاً مث������ل كل الأ الأ

تفقد ن�شيجها الثقايف وخ�شو�شيتها الثقافية. 

وكان اكت�شاف ذلك نتيج������ة حا�شمة لدرا�شة 

أ�شمالية املتقدمة، خ�شو�شاً ما  العالقات الرا

أ�شمالية؛ نعني  ميثل وريثاً �رشْعياً له������ذه الرا

أ�شمالية الليرالية املتوح�شة الراهنة، ربيبة  الرا

النظام العوملي القائم. كان كارل مارك�ض هو 

الذي قدم �شيغة منا�شبة لنتائج تلك الدرا�شة 

حت������ى حينهن اإذ اأعلن املقول������ة التالية، التي 

تقارب واقع احلال املعن������ي الراهن بامتياز: 

ن�شاين يتنا�شب طرداً  »اإن انحط������اط العامل الإ

.وبطبيعة 
)10(

�شياء« مع ازدياد قيمة ع������امل الأ

احلال، فاإن������ه يرتتب على عملي������ة الّت�شليع- 

الت�شيئ املذكورة ظهور جمموعة من احلالت 

ذات الطابع ال�شيكوثقايف والروحي القيمي، 

الت������ي ت������رز يف مقدمتها �شي������غ متعددة من 

 Entfremdungu. والّتخ������ارج  الغرتاب 

أْن يتح������ول ما ينتجه  Entaeusserung: ا
الب�رش اإىل اأ�شنام تق������ف يف وجوههم مناوئًة 

م�شادة!

وعلى ذل������ك، تتم عملي������ة اإع������ادة بنينٍة 

أ�شياء لال�شتهالك. اأما حني  للثقافة، فتغدو ا

ينتق������ل احلديث اإىل م�شت������وى »الهوية«، فاإنه 

يكت�شب منعطفاً اآخر. فالهوية هي –بالتعريف 

أو ما يجعل من هذا  املنطقي- ذات ال�شيء، ا

. لكنها ل متثل ثابتاً 
)11(

ال�شيء ما ه������و عليه

ربعة �شياقات،  يف ذات������ه، بقدر ما تخ�ش������ع لأ

ه������ي الجتماعي والتاريخ������ي والرتاثي. اأما 
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الراب������ع فهو ه������ذه الثالثة جمتمع������ة، اأي هو 

ال�شياق الت�شايف������ي املركب، ويهمنا اأن ن�شع 

تلك ال�شياقات يف عالقاته������ا مع امل�شتويات 

التي تتجلى فيها الهوية، وهي:

1- الثقايف »لغة ومنظومات ذهنية عامة 

ممتّدة من املا�ش������ي اإىل احلا�رش، ومن هذا 

مال العام������ة وامل�شرتكة بني  اإىل ذل������ك؛ مع الآ

النا�ض«.

ال�شو�شيو�شيا�شي »البنيات  2- امل�شت������وى 

الجتماعي������ة ال�شيا�شية املختزن������ة والفاعلة 

�شمناً واإف�شاحاً«.

3-امل�شتوى ال�شيكو اجتماعي »الف�شاءات 

متف�شله������ا  يف  واإحداثياته������ا  النف�شي������ة 

الجتماعي«.

ثني »وه������و مبعنى كونه  4- امل�شت������وى الإ

ح�شيل������ة تل������ك امل�شتويات الثالث������ة جمتمعة 

وقائمة على التكامل والت�شايف«.

آلية  يف ه������ذه احل������ال، اأي مع اقتح������ام ا

خرية  الت�شليع والت�شيئ للثقافة، تفقد هذه الأ

كيانها وكذلك بال�رشورة خ�شو�شيتها. هاهنا 

تغدو القطط يف الظالم �شبحاً واحداً، على 

حّد ق������ول هيجل تقريب������اً، وتفتقد الكائنات 

كله������ا ما يجعل بع�شه������ا  خمتلفاً عن بع�ض. 

ون�شبح اأمام » ثقافة« من منط جديد ينتمي 

�شي������اء يف ال�شوق ال�شلعي������ة الكونية.  لعامل الأ

دنى من عملية اإعادة بنينة الكون  واحل������ّد الأ

اجلديدة تتمث������ل يف خربطة خرائط التاريخ 

والرتاث واحلا�رش وامل�شتقبل. ويتحول الب�رش 

آلي������ني؛ يبدعون، لك������ن دون روح  اإىل نا�������ض ا

وتاري������خ وتراث وذاتية ثقافية، اأي »يبدعون« 

لية. على �شبيل احلتمية امليكانيكية الآ

ن، حي������ث يف�شح ع������ن نف�شه الفعل  والآ

خ������ر، التنمي������ط Tyrosierung، الذي  الآ

ول املتمث������ل بالت�شليع-  يقود –م������ع الفعل الأ

أُغلقت: لقد غاب  »الت�شيء«، جند الدائ������رة ا

ن�شان والعقل واحلكمة والتب�رّش، وتراجع  الإ

�شب������اح ت�شع������ى لمت������الك الف�شاء  الك������ون لأ

لف عام  يجاد م�شاري������ع الأ ر�������ض، ولإ م������ع الأ

القادم������ة، ال�رشوري������ة للتاأ�شي�������ض املظّفر ملا 

يدع������وه الفيل�شوف جان ماري بنوا »احلتمية 

التي تتناغم مع العبودية.. التي هي نوع من 

طل�شي������ة«. املوؤ�ش�شة على »انتهاء  احلتمية الأ

أ الهتمام باإدارة  الهتم������ام بالب�رش..، ليب������دا

مر ق������د اأف�شى  �شي������اء«. وحي������ث يكون الأ الأ

اإىل ذل������ك –ي�شيف الفيل�شوف املذكور- فاإن 

واملخططات  زي������اء  والأ ال�شته������الك  اأمناط 

يديولوجية املر�شومة يف الوليات املتحدة  الإ

تنت�رش يف كل مكان.. والفوارق الثقافية التي 

ن�شانية هي يف طريق الزوال،  ت�شكل ثروة الإ

مبق������دار ما �شحقه������ا دولب ال������زي الواحد 

)12(
ال�شاغط.
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واأخرياً، اإذا كنا ل نغ�ض النظر عن العوملة 

يف نتائج كرى اأتت بها »خ�شو�شاً منها ثورتي 

�شهام ال�شمني  الت�شالت واملوا�شالت، والإ

يف فتح ملف اإعادة بناء العامل ل�شالح احلرية 

والع������دل والكرامة واحلق������وق التي تفر�شها 

تعددي������ة الب�������رش يف ثقافاته������م ومفاهيمهم 

وقيمهم وخياراتهم وغريه������ا«، فاإننا نلحف 

يف التاأكي������د عل������ى العم������ل من اأج������ل جتاوز 

العومل������ة بو�شفها نظاماً جدي������داً ي�شعى اإىل 

ابتالع الطبيع������ة والب�رش، وه�شمهم ومتثلهم 

واإخراجهم �شلع������اً. ومن هنا منطلقني، ن�شع 

يف اعتبارنا ما كتبه املوؤرخ واملفكر الفرن�شي 

Soares من �������رشورة التنّبه اإىل التعامل مع 
العوملة على نحو نق������دي حذر عْر امل�شاركة 

يف م�شائ������ر العامل املعا�������رش، دون ن�شيان اأن 

العوملة »مل تغت�شب ثقافات ال�شعوب فح�شب، 

واإمنا اغت�شبت كذل������ك التاريخ. واإن تدمري 

الذاك������رة والتاريخ لهو �ش������يء رهيب بالن�شبة 

)13(
للمجتمع«.

ويبق������ى بعد ذلك اأن نقول: اإن مو�شوعنا 

املط������روح هن������ا يت������وزع –�شم������ن اخلريطة 

ب������ني قطبني  الثقافي������ة العربي������ة الراهنة- 

اثنني م������ن املثقفني، الذين له������م ح�شور يف 

تلك اخلريطة؛ نعن������ي حممد عابد اجلابري 

اأولً، الذي يُدي������ن »الثقافة العربية بو�شفها 

مرجعية العق������ل العربي اإىل ثقافة ذات زمن 

ن، زمن راكد  واح������د منذ اأن ت�شكل������ت اإىل الآ

ن�شان العربي الي������وم مثلما عا�شه  يعي�ش������ه الإ

اأجداده يف الق������رون املا�شية«؛ ونعني برهان 

غلي������ون ثانياً، الذي يقول ب������اأن العوملة تعني 

خ�شوع الب�رشية لتاريخية واحدة.. جتري يف 

مكانية ثقافية واجتماعية و�شيا�شية موحدة 

اأو يف طريقها للتوحيد«.

أ  نق������را اجلابري������ة،  وىل،  الأ الدع������وة  يف 

دان������ة التاريخية للثقاف������ة العربية  حك������م الإ

وخل�شو�شيته������ا )وهي الرك������ود الدائم منذ 

ج������داد(. ويف هذا ترز خمالب ال�شت�رشاق  الأ

أم������ا يف الدعوة  ا ال�شتعم������اري العن�������رشي، 

أ موقفاً منطلقاً من  الثاني������ة، الغليونية، فنقرا

م للعامل كي  »نهاية التاري������خ« الفوكويامية يقدَّ

يع������رف، اأخرياً، »ح������دوده«، التي هي حدود 

نظام عوملي ليرايل ج�شع ومتوح�ض ول يقبل 

باأقل من »الهيمنة على العامل«. ويف هذا، ن�شع 

يدنا على ا�شتجابة غليون للجابري يف قوله 

ال�شت�رشاقي عن الثقافة العربية، ومن ثم يف 

مر  ا�شتخال�شه نتيج������ة حا�شمة: طاملا اأن الأ

أ�شا�شه- حط������اٌم بحطام،  العربي ه������و –يف ا

فلن�ش������ارع اخلطا باجتاه العومل������ة؛ ففيها ما 

فيها م������ن التقدم احل�شاري والدميوقراطية 
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ما يحق������ق للعرب اأهدافه������م، على الطريقة 

فغانية والباك�شتانية واأخرياً العراقية. الأ

اإنه، اإذاً، تي������ار اإيديولوجي جديد قدمي، 

يقدم نف�ش������ه بنف�شه »منقذاً« للب�رشة قبل اأن 

تنته������ي! وها هنا بال�شب������ط، يجد املفكرون 

والباحث������ون واملثقف������ون وال�شيا�شيون العرب 

ذوو النم������ط الع�شوي من املهم������ات العلمية 

الكفاحية ما يغطي عقوداً.

�سالم والغرب، مركز درا�س���ات الوحدة العربية،  حمم���د عاب���د اجلابري: م�ساألة الهوي���ة- العروبة واالإ  -1

بريوت ���1، �ض11.

حمم���د عاب���د اجلاب���ري: حوار معه- �سمن جملة )املنابر اللبنانية، ع���دد 11 عام ���1(- عن جملة   -2

الوحدة- عدد43، اأبريل ���1، �ض��1.

حممد عابد اجلابري: تكوين العقل العربي، دار الطليعة، بريوت ���1، ط2، �ض�0.  -3

برهان غليون و�سمري اأمني: ثقافة العوملة وعوملة الثقافة، دار الفكر، دم�سق ���1، �ض20.  -4

بريجن�سكي: رقعة �سطرجن، طبعة عمان ���1، �ض41.  -�

انظ���ر ذل���ك يف: مي�س���ال بوغنون، م���وردان، اأمري���كا التوتاليتاري���ة، تعريب خليل اأحم���د خليل، دار   -�

ال�ّساقي بريوت 2002، �ض2�2.

بحاث التالية:  انظر، مثاًل: االأ  -�

فخ العوملة، تاأليف هان�ض بيرت مارتني وهارولد �سومان املجل�ض الوطني للثقافة والفنون، الكويت ���1.  -1

عوملة الثقافة، تاأليف جان بيري وارنبي، الدار امل�رشية اللبنانية، القاهرة 2003.  -2

مرباطورية- دار ال�ساقي، ط2، بريوت2004. ما بعد االإ  -3

ال ي�س���ح النظ���ر اإىل بع�ض املظاه���ر ال�سابقة على هذه املرحل���ة الراهنة »العوملية« عل���ى اأنها كانت   -�

مبثابة طالئع النظام العاملي اجلديد- العوملي والتب�سري بالتاأ�سي�ض له، كما ميكن اأن يفكر البع�ض. 

فالكت���اب ال���ذي اأ�سدره )ولز( اأ�ستاذ بريجن�سكي وهنتنغتون ع���ام �1�2 بعنوان »املوؤامرة املفتوحة«، 

رك���ز عل���ى �رشورة التب�س���ري بالعودة اإىل ال���رتاث الع�سك���ري وال�سيا�سي الروم���اين لتوظيفه يف خدمة 

فق  توطي���د الغ���رب كق���وة عاملية مهيمن���ة، واأكرث يف تطوي���ر الفكر ال�سيا�س���ي العربي �سمن ه���ذا االأ

الكوين. وبعده كتب هنتنغتون عام ���1 كتابه »اجلندي والدولة«، وا�سعًا يده على الهدف »القادم« 

وهو اإقامة »اإمرباطورية رومانية عاملية«، ت�ستجيب للتحوالت القادمة املحتملة.

الهوام�ش
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قيا�سًا على ذلك، ميكن تقدمي جردة ب�»النهايات«، التي اقرتنت بتفكك النظام ال�سوفييتي، وبظهور   -�

يديولوجيا« ل�»بيل«-  مريكي منت�سيًا باالنت�سار وب�»املابعديات« املرتتبة على ذلك: »نهاية االإ النظام االأ

�سدر 1��0: و»نهاية التاريخ« لفوكويلما- �سدر 1��3؛ و»نهاية العامل كما نعرفه« لفالر�ستاين- �سدر 

مم« لتريي ولت���ون؛ و»ما بعد  2001، و»نهاي���ة البوتوبي���ا« لرا�س���ل جاكوب���ي- �سدر 2001؛ و»نهاي���ة االأ

املارك�سية« لروالند اأرون�سون؛ و»ما بعد احلداثة« لكري�ستوفر بتلر..اإلخ.

10- K.Marx: Die Oekonomosch- Philosophischen Manuskrirte in: K.M- Fruehschriften، 

London 19635.56-.

11- انظر: اجلرجاين- التعريفات، طبعة بريوت ���1، �ض�2.

ويزيد الفارابي يف هذا التعريف، حني يدخل فيه مفهوم »اخل�سو�سية؛ فيقول  »هوية ال�سيء، وعينّيته، 

وت�سخ�سه، وخ�سو�سيته، ووجوده املنفرد له، كل واحد«. )التعليقات- �ض21(.

12- �سمن: اأمريكا التوتالتيارية، مرجع �سابق، �ض2�2،2�1.

13- Heurs et Malheurs des mondalisations، Le Monde du 162001/11/،)p.118-(.
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َظ������لَّ الهتماُم ب� )املدين������ة العربية القدمية( يف زواي������ا الروؤيا ومنطلقات 

ةَ فعٍل وتقلي������داً اإما لهتمام الغرب ب� )مدينتنا( وما يحمل  البحث �شدًى وردَّ

ذلك من طاب������ع ا�شت�رشاقي وروؤية خارجية بطواب������ع ا�شتعمارية – ا�شتثمارية 

�شل من اأبحاث  بحاث ن�شخة طب������ق الأ أنَّ هذه الأ ������ا ا حيان. واإمَّ يف معظ������م الأ

غربية، وكل ذلك اأدى اإىل اأن اهتمامنا مبدينتنا كتكوينات و�شخ�شية معمارية 

وجمتمعية كان ا�شتناداً اإىل »منوذج املدينة الغربية« وكان هذا ال�شتناد عميقاً 

أ�شا�شياً فلم يكن �شكلياً فقط ول ا�شتعرا�شياً يركُب موجات املو�شة.. فبقيت  وا

❁

باحثة معمارية يف الرتاث العربي )�سورية(.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁
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بحاث عموماً غري ُمعرة  هذه الدرا�شات والأ

بطبيعية..فظلَّ������ْت رغ������م م������رور ال�شنني _ 

بدءاً من خم�شينيات الق������رن املا�شي - غري 

متوا�شلة مع املجتمع ول مع املدينة.. وحني 

يتم تطبيق مو�شوع بحث ما تطبيقاً مبا�رشاً 

على املدينة القدمية ل يبدو طبيعياً، بل كاأنه 

أُلقي من ال�شماء! اإل�شاٌق اأو حجر ا

حتويل التكوينات املعمارية اإىل قيم: 

  axios بالرغم م������ن كون )الك�شيولوجيا

قدم ملفهوم  علم القيم( هي ال�شكُل الغربي الأ

)القيمة( واملمهور باخلامت اليوناين املقد�ض.. 

وه������و اخل������امت املعتمد يف اإعط������اء ال�رشعية 

التاريخية والبحثية للنتاج احل�شاري الغربي 

أو م������ا هو )حتت غربي( يف جت������اوٍز متعنت  ا

للمرحلة احل�شاري������ة العربية الالحقة التي 

ه�شم������ت النت������اج اليوناين وخلق������ت اأطواراً 

جدي������دة نوعية وتط������ورات يف عل������وم كانت 

أي�شاً  معروف������ة، واأوجدت علومه������ا اخلا�شة ا

أ�شمائها، وا�شتغلت على املفاهيم  مبناهجها وا

الفل�شفي������ة ا�شتغالً جتاوَز العتبات اليونانية. 

خت������ام التي بدت لن������ا كاأنها  وحت������ى هذه الأ

قدراً مقدوراً يف الوق������ت احلا�رش ه�شمتْها 

الذهنيُة العربية الناه�ش������ة بدءاً من القرن 

الثالث الهج������ري وخرجْت ب�شيفرات جديدة 

ور�شائل جديدة.. 

لقد امتلَك الغرُب عنجهيًة ل حدود لها 

أنن������ا امتلكنا  ك�رشْت �ش������وَء احلقيقة.. غري ا

- تقريب������اً ودوم������اً – ذلَك التوا�ش������َع النبيَل 

ميانية والفكري������ة اإىل درجة مل  ب�شاحات������ه الإ

ت�شم������د معه البنى التفكريية العربية العالية 

الت������ي بُنيت خالل اأزمنة ِط������وال يدخل فيها 

بنياٌت باذخة ونوعية تعود اإىل ما قبل ظهور 

 وت�شتم������ر بتنويعات خمتلفة حتى 
)1(

�شالم الإ

اإىل ما بعد عتب������ات زوال اخلالفة العبا�شية 

      .
)2(

أو �شقوط غرناطة ا

اإنَّ العم������ل على م�شاألة رف������ع التكوينات 

املعمارية للمدينة العربية القدمية اإىل �شوية 

القيم هي م������ن جملة مهم������ات ا�شرتاتيجية 

فكرية – ح�شارية نح������اول اأن نلم�شها ومن 

ث������م اأن نبلوره������ا مفرت�شني جت������اوز العتبات 

التي تقف عادة دون ذلك والتي منها )عقدة 

أي�شاً  النق�ض( جتاه كل ما يعنينا، والتي منها ا

حة( ملا  َح������ة واملُ�َشطِّ )عقدة العظم������ة املُ�َشطَّ

يعنينا اأي�شاً وحتويل ما ميكن اأن يكون قيماً 

اإىل جمرد �شعارات واهية بدون وزن حقيقي! 

واأن نتج������اوز قبل كل �ش������يء مر�ض الجنرار 

ال�شتهالك������ي وراء عرب������ات امل�شت�رشقني يف 

كمهم التاأليفي القدمي.. ويف ال�شكل احلديث 

منهم املنطلق ب�ش������كل �شبه كامل ووا�شح من 

عالم(.  )الإ
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لن تتم هذه التجاوزات ب�رشعة وبخطاب 

واحد وبرنامج واحد.. لن تكون هذه العملية 

مد وهادئة..  اإل م�شاألة طويلة الأ

ولكن ماذا يعن������ي حتويل تكوين معماري 

ما اإىل قيمة؟ 

ق������د تكون القيم ظاهرة مادية اأو معنوية 

)روحية( تلبي حاجات معينة وتخدم م�شالَح 

�شياء  واأهدافاً، فالب�رش ل يدركون �شفات الأ

أو  فح�شب، بل يقيمونه������ا من زاوية منفعتها ا

�رشره������ا بالن�شبة حلياتهم.. وتت�شم القيم يف 

نهاية املطاف بطاب������ع اجتماعي، وتظهر يف 

جمرى ن�ش������اط النا�ض العمل������ي، ومن العبث 

ن�شان..  التحدث عن القيم حيث ل وجود لالإ

فهو الذي ي�شنعها بتحويالت وم�شالح وروؤى 

واإيديولوجيا، والقيم منها )القيم الطبيعية( 

وه������ي الظروف الطبيعي������ة ال�رشورية حلياة 

ن�شان كحرارة ال�شم�ض والهواء والرطوبة..  الإ

وهناك القي������م الجتماعية وال�شيا�شية ت�شم 

يديولوجية على حد  العالق������ات املادي������ة والإ

�شواء )احلرية، امل�شاواة، الواجب( واأخالقية 

مانة، الواجب( وجمالية  )اخلري، النزاهة، الأ

)احل�شن، اجلمال( وعلمية )احلقيقة(.. ويف 

الوقت نف�شه توجد قي������م اإن�شانية عامة مثل 

�شا�شية، واأعمال كبار  القواعد الأخالقية الأ

دباء.. الفنانني والأ

 
)3(

)املوناليي������زا( الغ������رُب  َل  ح������وَّ لق������د 

 
)5(

 و)م�رشح �شك�شبري(
)4(

و)املو�شيقيون الثالثة(

 اإىل 
)7(

لي������اذة(  ومن قبل )الأ
)6(

و)بيتهوف������ن(

قيم ثقافية ومن ث������م اإعالمية عالية ا�شتمر 

أٌي منهم يف  ن ومل ينظ������ر ا تكري�شه������ا حتى الآ

لوا قيَمهم  م�شاألة تقاع������د هذه القي������م!! حوَّ

أ�شماء احلارات  الفنية اإىل قيم عاملية.. حتى ا

ر�ض.. ذلك اأن  الباري�شية تعرفه������ا �شعوُب الأ

عالمي لها امتد طوياًل  التحميل الثقايف والإ

أو ا�شتعرا�ض  وجدي������اً، ومل يكن جمرد احتفال ا

أو ندوة! أو انعقاد موؤمتر ا �رشيع ا

عالم باأط������ره القوي������ة املوؤثرة  يعت������ر الإ

ن�شان  َراً للقيم.. ُمقدم������اً اإياها اإىل الإ ُم�َش������دِّ

واملجتم������ع الذي هو �شانعه������ا وحاملها وهو 

ر�ض.  وىل يف هذه الأ بحد ذاته القيمة الأ

عالمـــي لقيم املدينة العربية  الرفع الإ

القدمية:

عالميُّ ه������و ما حتت������اُج اإليه  الرف������ُع الإ

تكوين������اُت املدينة العربي������ة القدمية بعد اأن 

حملَ������ْت هويته������ا ال�شلبة على نح������و نهائي 

حلاح واملواظبة  ورا�شخ.. اإنها حتت������اُج اإىل الإ

والتك������رار ذلك ال������ذي تكر�ش������ه ا�شرتاتيجية 

ثقافية - اإعالمية متناغمة..

ُكلُّ ملح������ة من املدين������ة القدمية خليٌة من 

وجهنا، فهي ال�شيءُ امل������اديُّ الوحيد املتبقي 
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جمُل  من������ا.. واإنه������ا الدلي������ُل الأ

على وجودن������ا.. والدليُل العزيز 

لَ������ْت من �شياغة  والعتيق.. ت�شكَّ

متوات������رة مرتابط������ة م������ن البعد 

مي������اين اإىل البع������د املجتمعي  الإ

اإىل البع������د املدين������ي وم������ن ث������م 

البعد التكويني يف �شكل عن�رش 

أو ن�شي������ج اأو جزء من  معم������اري ا

أْن يكت�شب  ن�شيج.. ذلك ما نريُد ا

أْن يكون قيمًة. ا

ب������دون  الثقاف������ُة  تك������وُن  ل 

أو اإبالغ.. اإنها حتتاُج اإىل  تعبري ا

ع������الم واأجهزته وذلك ليكوَن  الإ

انت�شاُره������ا يف �شوي������ة �رشع������ات 

نتاجي������ة  الإ اجلدي������د  الزم������ن 

والتاأثريي������ة، خا�ش������ًة حني يغدو 

عالمي العاملي م�شهداً  امل�شهد الإ

غرَي عادل وغري مت������وازن بتدفقات اإعالمية 

طاغية من ال�شمال اإىل اجلنوب جتدد دورها 

ال�شت�رشاقي القدمي ولكن يف ظروف عاملية 

م�شطربة ومتوح�شة..

ولئن كان������ت القيم املعماري������ة يف املدينة 

�شل قيم ثقافية  العربي������ة القدمية هي يف الأ

أنها حتتم������ل الوظيفَة  عتي������دة فاإنا نتوق������ع ا

عالمية مبراحلها املتمثلة يف جمع البيانات  الإ

والن�شو�������ض والتعليقات وال�شور ومعاجلتها 

طار املالئم بحيث حتتمل اأن  وو�شعها يف الإ

تُق������دم تقدمياً ع�رشياً وعاملياً حيث يجب اأن 

تُه�َشم الظروف املحلية والبيئية والدولية.. 

يف التاأ�شيل – على �شبيل املثال - لقيمة 

عالمي  )البيت العربي( ويف خالل التحميل الإ

لذلك نحن حيال �شخ هذه القيمة بجذورها 

آنية واللغوية والنف�شية تلك  التاأ�شي�شي������ة القرا

التي اأخرجْت ه������ذا البيَت بوجوده املعماري 
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ن�شائي وتوا�شله الطبيعي مع البيئة فهو  والإ

ل يبدو غريباً ل ميتل������ك اللغة والن�شب، ول 

يبدو لقي������ة غرائبية هبطت م������ن ال�شماء..! 

ه������و قيمة نبيل������ة باقية َجثَْت ال�شم������اءُ اإليها 

تْها.. فاأمتَّ

عالم ق������درات كبرية و�رشيعة  نَّ يف الإ ولأ

عل������ى اإيج������اد امل�شارك������ة وخلق احل������وارات 

والت�ش������اوؤلت وخلق احلواف������ز والدوافع فاإنَّ 

أ�شا�شي������ة من �شاأنه اأن  ط������رح اأفكار جوهرية ا

يرفد القيم املطروحة بدماء اإ�شافية وحياة 

جديدة..  

فاملجتمعات مل يعد باإمكانها اأن حتيا حياة 

ع�رشية ما مل يهتم اإعالُمها اهتماماً ع�رشياً 

عالم،  بال�ش������وؤون التي غدت بديهي������ة يف الإ

خبار املحلية  وهي ال�ش������وؤون ال�شيا�شي������ة والأ

والعاملي������ة واأخبار البيئة وتطوراتها ويوميات 

الطق�������ض واليومي������ات املالي������ة والقت�شادية 

�شهم..  كاأ�شعار العمالت وموؤ�رشات الأ

مثلم������ا )احلق يف الثقافة( وارد ومعرتف 

ن�شان  عالن العامل������ي حلقوق الإ ب������ه �شمن الإ

عالم( كذلك.. وفيه تقدمي  فاإن )احلق يف الإ

الهوي������ة الثقافي������ة مب�شموناتها م������ن القيم 

الثقافي������ة وتعريف الراأي الع������ام العاملي بها 

وجلب الحرتام لها.. ولعل مهمة اأخرى ت�شبق 

هذه املهمات ه������ي مهمة خلق التاأثري املحلي 

وتنظيم الذاكرة اجلماعية جمدداً جتاه هذه 

الهوي������ة وتلك القيم.. واأح�شُب اأن ذلك يجب 

�شاليب  أْن ل يك������ون تقليدياً فق������ط باتباع الأ ا

أو الدرامية والتي مل  الت�شجيلي������ة والتوثيقية، ا

ن - بامل�شتوى  ت�شب������ح بعد - عربياً وحتى الآ

النا�شج والرافع ول حتى احلقيقي.. 

أ من  عالم مهماٌت �شا�شعة تبدا جهزة الإ لأ

بداع من املا�شي واحلا�رش..  تقدمي روائع الإ

أي�شاً اإىل خل������ق اأمناط  لكنها ق������د تذه������ب ا

آليات اإعالمية ذات طبيعة  أو ا ثقافية جديدة ا

خا�شة م�شتفيدة اإىل ح������د كبري من ال�شطوة 

عالمية التي احتلت ج�شد الثقافة. ورمبا  الإ

أو  لنا اخليار يف اأن ن�شت�شف ونكت�شف منطاً ا

اأمناطاً جديدة جتمُع اخل�شو�شيات العالية 

يف القي������م احل�شاري������ة العربية م������ع تقنيات 

عالم غري العادي������ة يف ال�رشعة والتاأثري..  الإ

�شا�شية يف اأي  م������ن تل������ك اخل�شو�شي������ات الأ

قيمة نري������د ت�شديرها عربياً على مثل هذه 

احلوام������ل اجلديدة نحتاُج اإىل ال�شخ اللغوي 

العربي والبعد القراآين. 

واملدينـــة  التطهـــر  العربـــي..  البيـــت 

وال�سعر واملراأة وامل�سجد:  

هو قيم������ٌة باأبعاد كثيف������ة.. فهذه الكلمة 

)بيت( بعتقه������ا العتيق كان������ت حممولًة على 

رامية  ج������دات اللغة العربية القدمي������ات كالآ
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أ�شماء  وال�رشياني������ة.. وه������ي ترد اأحيان������اً يف ا

امل������دن والبلدات القدمي������ة وبع�شها ما يزال 

قائماً اإىل اليوم خا�شة يف بالد ال�شام.. 

لقد َحَملَْت هذه الكلمُة باأحرفها الثالثة 

معاٍن �شا�شعة وتاأ�شي�شية »البيُت من ال�شعر.. 

وبي������ت الرج������ل داره، وبيته ق�������رشه.. وقوله 

أراد  عز وجل )يف بي������وت اأذن اهلل اأن ترفع( ا

امل�شاجد وقد يكون البيت للعنكبوت وال�شب 

وغريه من ذوات اجلحر.. والبيت من ال�شعر 

نه ي�شم  وهو يقع عل������ى ال�شغري والكب������ري لأ

الكالم كما ي�شم البي������ُت اأهله ولذلك �شموا 

أوتاداً.. و�شمى اهلل الكعبة  أ�شباباً وا مقطعاته ا

�رشفه������ا اهلل: البيت احلرام.. وقال نوح حني 

دع������ا ربه )رب اغف������ر يل ولوالدي وملن دخل 

أيام  بيت������ي موؤمناً( ف�شمى �شفينته التي ركبها ا

الطوفان بيت������اً. وبيت العرب �رشفها واجلمع 

بي������وت ث������م يجمع بيوت������ات جم������ع اجلمع.. 

والبيت من بيوتات العرب الذي ي�شم �رشف 

أت������ه ويكنى عن  القبيل������ة.. وبيت الرجل امرا

واإذن عربي������اً: البيُت هو 
 )8(

أة بالبي������ت«  املرا

أة وهو امل�شجد  النتماء وهو ال�رشف وهو املرا

وه������و املدينة.. ه������و قيمٌة باأبع������اد غائرٍة يف 

الق������دم حني غدا البيت ه������و املدينة )البيت 

احلرام - بيت حل������م – بيت املقد�ض-..( ثم 

غ������دا البيت هو امل�شج������د.. وقبل ذلك حني 

ر�ُض بالطوفان واأ�رشقت بنور ربها  تطهرت الأ

مل يكن ثمة بيت اإل �شفينة احلياة اجلديدة.. 

يف ذلك الزمان.

تاأ�سي�ض )البيت( يف القراآن الكرمي:   

ل������كل احلركة  آُن الكرمي  اأعط������ى الق������را

ْت ا�شتن������اداً اإىل مرجعيته  ن�شانية التي متَّ الإ

طابعاً وطريقة وروحاً.. ففي خم�شة و�شتني 

مو�شعاً يف الق������راآن بدءاً من �ش������ورة البقرة 

آُن يف ب�شط  أ القرا وحتى �شورة الطالق يب������دا

املعاين ال�شمولية التاأ�شي�شية للبيت. ف� البيت 

ول ببعٍد معماري هو الذي رفعه اإبراهيم  الأ

أً بيتياً اأ�رشياً   و�شكل به مبدا
)9(

عليه ال�ش������الم 

وعقلي������اً متوازناً ثم اإمياني������اً منتهياً باليقني 

واحلقيقة..

أ�شا�شاً تف�شيلياً و�شمولياً  ومثلما كان املاءُ ا

ر�ض ويف  ر�������ض.. ق������دمي يف الأ يف حي������اة الأ

�شا�������ض التكويني  احل�ش������ارة.. كان البيُت الأ

ول يف احلي������اة الفاعل������ة املنتج������ة فه������و  الأ

 )10(
أي�شاً.. هو للعنكبوت ن�شان وللحيوان ا لالإ

.. وما بني البي������ت الواهن 
)11(

وه������و للنح������ل

املعجزة  للعنكبوت والبيت ال�شانع للع�شل – 

الن�شبي������ات  اإىل  )البي������ت(  معن������ى  ي�شتن������ُد 

ر�شي������ة العديدة تلك الت������ي تعطي احلياةَ  الأ

كله������ا تنويعاِتها واختالفاِته������ا وحتاوراِتها.. 

ومن ه������ذه الن�شبيات كان������ت جدليُة البيوت 
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 العاتي������ُة امِلنْع������ة 
)12(

املنحوت������ة يف ال�شخ������ر

واحل�شانة والرفاهي������ة.. ال�شاهقة ال�شلبة، 

لكنها ل تعطي ل�شاكنيها اإل احل�شانة والباأ�ض 

الن�شبي������ني.. فال مفر م������ن الن�شبية حتى يف 

البناء والعمارة.. تلك الن�شبية التي قد تنهي 

أية حالة مهما علت و�َشلَُبْت كال�شخر! ا

ن�ش������اين يف الق������راآن الكرمي  والبي������ت الإ

 )13(
أبع������اده املجتمعي������ة والأخالقية يحم������ل ا

يات الكرمي������ة العالقات ال�شلوكية  فرت�شُم الآ

ُل )قيمة البيت( بجوهريات �شلوكية  التي تَُُثَقِّ

لي�شت �شطحي������ة ول ظاهرية لكنها مرتبطة 

بالعم������ق ذلك ال������ذي حت�شل عن������ده درجُة 

التقوى. فهي لي�شت �شلوكاً )اتيكيتياً( فقط. 

فللبيت ح�شانة.. من هذه احل�شانة: الباب 

ال������ذي هو مع������ر ملن يري������د اأن يدخل البيت 

بوجود اأهله ور�شاهم.. وال�شعة الجتماعية 

للبي������ت ويقابلها ويتناغ������م معها ال�شتقاللية 

ن�شان  واخل�شو�شي������ة ال�شكنية، فال يجوز لالإ

اأن يدخل بيتاً لي�ض بيته. ومثلما ذكرنا �شابقاً 

أة: بيت، فقد َحثَّْت  أن الع������رب قالت عن املرا ا

آياٌت كرمية عل������ى عالقة راقية لن�شاء النبي  ا

ببيوته������ن وابتعادهن عن البت������ذالت التي 

ن�شانية..  أة الإ ُط م������ن قيمة امل������را كان������ت تُْهِبِ

فاأ�شاف اإليهن مهم������ة ثقافية وعلمية راقية 

و�شلت به������م اإىل مرتبة احلكم������اء وموجهي 

املجتم������ع »واذك������رن ما يتل������ى يف بيوتكن من 

أُ�شيفت )قيمة  آي������ات اهلل واحلكمة« وهكذا ا ا

أة احلكيمة املثقفة والنا�رشة للثقافة( اإىل  املرا

أي�شاً.. قيمة البيت ا

يقدُم الق������راآن الكرمي ل������� )قيمة البيت( 

�شخاً قيمياً اأخالقي������اً وا�شحاً يزيد يف عزة 

ن�ش������اين املعماري  ومكان������ة ه������ذا التكوين الإ

الثقايف. 

البيت العربي القدمي.. قيمة معمارية 

اأخريًا: 

حنَي ميكُن لت�شكيٍل اإبداعي ما اأن يتكلم 

فاإنه ميتلك لغتَُه.. خمطَطُه.. هند�شتَُه ب�شفتها 

آلياٍت اأعطت������ُه وتعطيه احلياةَ وال�شتمراريَة  ا

نَتُْه )قيمًة(.. البيوُت القدمية  التاريخية وكوَّ

الباقية تت�شابه يف خمططها العام فبدءاً من 

باب البيت ونحو الداخل هناك الدهليز ول 

يلب������ث اأن يف�شي ب�رشعة اإىل الفناء الداخلي 

املنفتح بات�شاٍع وطماأنينة على ال�شماء.. ولعل 

هذا اجلزء البيتي ال�شا�شع والكرمي هو جوهُر 

�شالمية  العم������ارة البيتية لرتباطه بالروؤيا الإ

املعتدلة: املنفتحة واملحت�شمة باآن معاً.. وهي 

يف ذل������ك ل تتناق�ض مع البيئة بل تقيم معها 

حواراً حقيقاً اأ�شي������اًل.. مع حراراتها.. ومع 

اأمطارها و�شم�شها وليلها.. والبيوت احللبية 

القدمي������ة بُنيت عموماً م������ن احلجر الكل�شي 
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املحلي الذي كان مطاوعاً للعمليات البنائية 

والزخرفية، ومع ذلك فهو ل يلبث اأن يت�شلب 

م������ع الزمن لري�شَل يف لونه طيف������اً بعيداً من 

ا احلجر البازلتي  أمَّ احُلمرة ال�شفافة جداً.. ا

بواب  أُطر الأ ف������كان يدخل اأحياناً يف حتديد ا

اأو يف �شنع لوحة زخرفية. 

�شكلت مادةُ البناء احلجرية هذه اأكرث من 

بعد اإيجابي يف التحاور مع البيئة فهي بدءاً 

مادة حملية بُنيت منها جدران الغرف ب�شكل 

ُم�شاعف فمنعت هذه ال�شماكُة ت�رشب التلوث 

باأ�شكال������ه اإىل داخ������ل البيت، كم������ا احتفظت 

بدرجة احلرارة الداخلية مانعًة الرد ال�شديد 

أو احلر ال�شديد من العبور نحو الغرف التي  ا

أو نوافذها على اخلارج  ل تنفت������ح باأبوابه������ا ا

أبداً.. بل على الف�شاء البيتي..  ا

يف هذا اجلزء املنفتح من البيت العربي 

�شجار والدوايل  تقوم بركُة املاء املركزية مع الأ

أي�شاً خ������زان جلمع مياه  وال������ورود.. وهناك ا

املط������ر )ال�شهري������ج( �شتاًء و�رشبه������ا �شيفاً.. 

وكان م������ن هذه ال�شهاريج م������ا بُني يف القبو 

الث������اين من البيت حيث ت�شله مياه املطر من 

م�رشف يف الفناء ثم ي�شلك يف م�رشب ي�شل 

حتى ذل������ك ال�شهريج ال������ذي يحتفظ باملاء 

حتى ال�شيف بارداً. ويف هذه الف�شحة جند 

يوان وهو قاعة بدون جدار رابع منفتحة  الإ

عل������ى الفناء معتنى بها م������ن حيث الزخرفة 

اخل�شبية يف جدرانها و�شقوفها.. ورمبا جند 

م�شطبة الطرب اأحياناً..

يف البيت العربي القدمي تكوينات ثقافية 

ثابت������ة وم�شتم������رة.. فلم يكن جم������رُد تكويٍن 

أبع������اد �شكونية.. بل تخطى ذلك اإىل  �شكني با

أبعاَد املدينِة  حركيٍة عميقة هي التي �شنعت ا

وتاريَخَها..

أْن يكونا م�شتمرين يف البيت  اأمران يكاُد ا

العرب������ي: امل������اء والزخرفة، وق������د يتداخالن 

أو يتج������اوران لي�شنعا لوحًة نوعية..  اأحياناً ا

ففي ح������ني يرتفع ال�شقف يف القاعة الكبرية 

يف هذا البيت ارتفاعاً عالياً واإن�شانياً باآن معاً 

أي�شاً التغطيُة الزخرفية اخل�شبية  ترتفُع معه ا

النباتي������ة والهند�شي������ة.. وينب�شُط الرخام يف 

لوحته اخلا�شة عل������ى اأر�شية القاعة، بينما 

تتاألُق ف�شقيُة املاء ال�شغرية داخل القاعة يف 

اجلزء املنخف�ض منها.. 

داخ������ل الغرف ويف  الزخرف������ة م�شتمرةٌ 

الواجه������ات اخلارجي������ة املطل������ة عل������ى فناء 

رابي�شك..  البيت.. يف الداخل تت�شكل من الآ

ويف اخلارج زخارف حجرية تقارب الدانتيال 

بدقتها ونعومتها..

أبعاد )قيمة البي������ت العربي(   بعٌد م������ن ا

طبيعيتُ������ُه فهو بي������ت مطبوع ينبث������ُق انبثاقاً 
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ح�شاري������اً من الطبيع������ة ثم يعيُده������ا اإليه.. 

لُه������ا على هوى اإن�شانه وثقافته ومزاجه،  يُ�َشكِّ

أع������اد الطبيعَة اإليه ارت������اأى لعنا�رشه  وحني ا

وطوابق������ه هند�شًة وم������واَد بن������اء، وفراغاٍت 

�شا�شع������ة.. فهو )بي������ٌت( يتك������ون ب�شكل عام 

م������ن طابقني وقبو.. وه������ذا القبو فيه غرف 

املخ������ازن واملوؤونة واأحياناً كان ينزل من هذا 

أ�شد برودة  القب������و اإىل قبو ثاٍن )مغارة( ه������و ا

مد  ول������ه وظيفتُه يف حفظ امل������وؤون طويلة الأ

نوعاً م������ا.. ويف الطابق الث������اين جند غرف 

النوم وقاعات ال�شتقبال تنفتح بنوافذ كبرية 

على فناء الدار.. وهناك القاعات ال�شيفية 

والقاع������ات ال�شتوية.. وغ������رف علوية ت�شمى 

أي�شاً التق�شيمات العثمانية  املربعات.. وجند ا

من حرملك و�شالملك وخدملك ل �شيما يف 

البيوت الكبرية والرثية. 

للبي������ت العربي مي������زاٌت معماري������ة ت�شُم 

عالقت������ه باخل������ارج انطلق������ت م������ن الروؤي������ا 

�شماء  اخلارجية  فالواجه������ات  �شالمية..  الإ

أب������واب.. با�شتثناء الباب  ل نواف������ذ فيها ول ا

اخلارج������ي الذي كان متوا�شع������اً غرَي �شاهق 

وغالباً ما يعلوه عق������ُد وزخرفاٌت حجرية.. 

وم������ن تلك املي������زات املعماري������ة – املجتمعية 

أي�ش������اً اأن البيوت تتجم������ع يف حارات مغلقة  ا

لكل منها ب������اب واحد للدخول واخلروج معاً 

أو تطفل متطفل،  فهي ل ت�شمح بعبث غريب ا

وهذه املجموع������ات البيتية ميك������ن النتقال 

قبية املت�شلة اأحياناً  أو الأ �شطح ا بينها عر الأ

أي�شاً! أنفاق قنوات املياه ا اأو عر ا

������ُد البيُت الق������دمي البعَد املجتمعي  يَُج�شِّ

�شالمي������ة وتظه������ُر جتلياتُه يف  يف الروؤي������ا الإ

التكام������ل والتكاف������ل واح������رتام كب������ار ال�شن 

واعتبار متطلباتهم �شيئاً اأكر بكثري من كونها 

حقوقاً.. بل اأمر مرتبٌط بالنية واملحبة.. هي 

جزءٌ من هذا النظام املجتمعي النف�شي الذي 

حفاد.  بناء والأ جداد والأ كان ي�شم الأ

 بيٌت.. اأم بيوت؟؟

يف كل امل������دن العربية ما زلنا ن�شهد بيوتاً 

قدمية حافلة باأبهة وجودها وجمالها املختلف 

ج������داً بالن�شبة لوجه ه������ذا الزمن اجلديد.. 

ويف مدينة قدمية ومهمة مثل حلب ثمة عدٌد 

كبري م������ن البيوت العربية القدمية املحتفظة 

بتكويناته������ا وجمالها منها )بي������ت اأجقبا�ض( 

وهو م������ن القرن الثامن ع�������رش، يقع يف حي 

اجلديدة، وق������د حول اإىل متح������ف للتقاليد 

ال�شعبي������ة، يتميز بنقو�ش������ه الدقيقة الرفيعة 

التي تعلو النوافذ داخل البيت و)بيت غزالة( 

م������ن الق������رن ال�شابع ع�رش يق������ع يف اجلديدة 

وينف������رد هذا البي������ت بني البي������وت القدمية 

الباقية بوجود حم������ام يف الق�شم الغربي من 
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بلق  الدار وفيه تلك الواجهات التي ت�شمى الأ

و�شقوٌف هي جمموعٌة من اللوحات الزخرفية 

و)بيت جنبالط( من القرن ال�شابع ع�رش يقع 

يف البندرة، وهو منوذج للبيت احللبي الذي 

داخلته عنا�رشُ معماري������ة عثمانية.. وهناك 

العدي������د من البي������وت يف اجلل������وم والبيا�شة 

وحي حتت القلعة والفرافرة.. 

مازالت دم�ش������ق وحلب حتتفظان باأجمل 

البيوت يف ال�رشق كل������ه.. ولعل مهمة متابعة 

خ������رى تفاجئنا بيوت  البح������ث يف امل������دن الأ

جديدة قد حتم������ُل نكهة البح������ر )الالذقية 

أو نكهة ال�شحراء )الرقة  وطرطو�ض مث������اًل( ا

– دير الزور..( اأو خ�شو�شية النهر ولطافته 
طار  )حم�ض وحماة(.. قد نو�ش������ع بذلك الإ

أناه يف البيت العربي  القدمي الذي �شجلناه وقرا

أبعاداً  فرمب������ا اأ�شفنا اإىل قيمة ه������ذا البيت ا

جديدة مل يتم جمعها وتاأطريها وحتليلها بعد! 

ُع  وخلقنا لها جمادلت اإعالمية منا�شبة تَُو�شِّ

زاوية النظ������ر اإىل )املدينة العربية القدمية( 

ن على مناذج حمدودة  التي اقت�رشت حتى الآ

جداً واإن كانت اإبداعية.

اأخـــــــريًا 

تل������ك كانت قيمٌة من قيم املدينة العربية 

القدمية، بُعُدها املعماري الباقي ي�شتطيُع اأن 

عالم ورمبا يف جتريبيته  يقودن������ا يف �شوء الإ

أبع������اد رائعة قد تبدو ب������ال نهاية.. وقد  اإىل ا

ت�شتطي������ع املواجه������ة يف عملي������ات الت�شفية 

التي تلقاها قي������م العامل القدمية ومدن العامل 

القدمية حتى ل ليغ������دو العاملُ مدينًة واحدة 

باأبنية مكعبية �شاهقة ودروب كال�شياط ومياهٌ 

ُمَعبَّاأة حمايدة.

�سالم يدل على  االرتق���اء غ���ري العادي الذي َر�َستنْ اإليه )اللغة العربي���ة( يف تاريخها ما قبل ظهور االإ  -1

ح�س���ور ق���دمي لبنى ثقافية راقي���ة مل ت�رشنْ مناهُج البحث العربي باجت���اه حتليلها وا�ستنتاج ح�سور 

م�سطلحاته���ا واأدبياته���ا يف لغة العرب الباذخ���ة والنبيلة حتى حملها اآخر كت���اب مقد�ض )القراآن 

آلياتها التعبريية ال تتطور اإال من عمق املتح الفكري بها  الكرمي(.. فاللغُة ال ترتفُع )وحدها( فاإن ا

زم���ان الِطوال هي اأزمان ما قبل ظهور  وا�ستدامت���ه اأزمان���ًا ِطوااًل.. تلك هي اللغة العربية وتلك االأ

�س���الم يف اجلزي���رة العربية.. وتلك البني���ات الفكرية التي كانت قائمة حمله���ا )ال�سعر( ب�سفته  االإ

احلام���ل العايل ورمبا الوحي���د.. ت�سكلت فيه وعربه )الثقافة العربي���ة القدمية( فكاأنه هي متامًا.. 

الهوام�ش وامل�صادر واملراجع
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رث  عجاز والبذخ.. واإنَّ اال�ستقراء غري العادي لهذا االإ كان حاماًل اإعالميًا لها فاأخذته اإىل حدود االإ

ال�سع���ري واللغ���وي ي�سمُح ببدء ت�سكيل حماور اأ�سا�سية من تل���ك الثقافة العربية التي �سبقت ظهور 

�سالم.  االإ

بع���د اأك���رث من مئتي �سنة م���ن زوال اخلالفة العبا�سية / �سقوط بغ���داد بالهجمة املغولية الهوالكية   -2

��12 – ��� ه���� / �سقط���ت غرناط���ة / 14�2 م – ��� ه���� / تاركًة حمولته���ا الثقافية الطويلة فوق 

وروبية!   را�سي االأ االأ

املوناليي���زا )اجلوكون���دا( اأ�سه���ر لوحات ليون���اردو دا فينت�س���ي )14�2 – �1�1 م( متح���ف اللوفر –   -3

باري�ض.

املو�سيقيون الثالثة / 1�21 م/  لوحة م�سهورة لبيكا�سو / متحف الفن احلديث – نيويورك.  -4

وروبية )بعيد �سقوط  م�رشح �سك�سبري / 1��4 – �1�1 م/ الذي �سعد تاريخيًا من بدايات النه�سة االأ  -�

غرناط���ة( وحت���ول ا�سمه وم�رشحيات���ه اإىل اأيقونات مقد�س���ة يف كل العامل.. وا�ستم���ر ذلك حتى هذه 

لفية امليالدية الثالثة!   وىل من االأ اللحظات االأ

ملان.. ا�سُتهر ب�سيمفونياته الت�سع  بيتهوفن )لودفيغ فان(  /1��0 – �1�2م/ من كبار املو�سيقيني االأ  -�

ون�سيد الفرح.   

اإلياذة هومريو�ض Iliade ملحمة يونانية.. وهي من اأيقونات الغرب امل�سهورة جدًا تتاألف من اأربعة   -�

غريق والطرواديني.  وع�رشين ن�سيدًا تروي اأخبار حرب طروادة بني االإ

ل�سان العرب. ابن منظور امل�رشي، دار املعارف – ج.م. ع )بيت(.   -�

ية )�12(. �سورة البقرة، االآ  -�

ية )31(. 10- �سورة العنكبوت، االآ

ية )��(.  11- �سورة النحل، االآ

ية )�14(. ية )�2( و�سورة ال�سعراء، االآ ية )�4( و�سورة احلجر، االآ عراف، االآ 12- �سورة االأ

حزاب )33(  ية )��1( و�سورة الن���ور )�1( و)�2( و)�2( و�سورة النحل )�0( و�سورة االأ 13- �س���ورة البق���رة، االآ

و)34(. 

¥µ
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

َناُك���منْ �ُسُعوبًا َوَقَباِئَل  نَثى َوَجَعلنْ ن َذَك���ٍر َواأُ َناُكم مِّ ���ا َخَلقنْ نَّ ا�ُض اإِ َه���ا النَّ { َي���ا اأَيُّ

َ َعِليٌم َخِبرٌي } )احلجرات-13( نَّ اهللَّ اُكمنْ اإِ َق ِ اأَتنْ َرَمُكمنْ ِعنَد اهللَّ نَّ اأَكنْ ِلَتَعاَرُفوا اإِ

عندم������ا قرن اهلل عز وجل تنوع الب�رش الذين خلقهم بتعارفهم، يف عالقة 

جدلي������ة �شببية دائمة، فمن الوا�ش������ح اأن التعارف الذي ه������و تفاعل معريف، 

أو رغبته. بكلمة اأخرى، ه������ذا التعارف، اأو  أو تثاق������ف، يتجاوز ابتداع ب�������رش ا ا

❁

باحث وناقد �سوري 

- العمل الفني: الفنان مطيع علي

❁

التثاقف عرب التباين احل�ضاري

❁

˜

د. خري الدين عبد الرحمند. خري الدين عبد الرحمن
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التثاقف، هو جزء من جوهر اخللق. وبالتايل 

مريكي ميلفن �شكوفيت�ض م�شطلح  مل يبتدع الأ

التثاقف، اأي التزاوج الثقايف بني املجتمعات 

والأمم، كما تباهى معظم املهتمني الغربيني 

الذين اعت������ادوا اعتبار الغرب مركزاً للكون، 

أ منه وبه كل اإبداع وتطور. يبدا

مع ذل������ك، فما هو اأهم من اجلدل ب�شاأن 

أ�ش������ل ابتكار امل�شطلح هو م������ا وراء الغواية  ا

الغربي������ة ال�شدي������دة لهذا امل�شطل������ح املب�رش 

بحال������ة تفاعل ثقايف حر ون�شط على امتداد 

املجتمعات الب�رشية واملجموعات احل�شارية. 

مرك������ة التي  فم������ا اإن ا�شت������دت جائح������ة الأ

اتخ������ذت العوملة �شتاراً مل�������رشوع اإمراطوري 

طاغوت������ي للهيمنة ال�شامل������ة على العامل حتى 

ا�شت������م كثريون رائحة اخل������داع والت�شليل يف 

مريكي مل�شطلح التثاقف قناع  ال�شتخدام الأ

غواية يغطي حقائق الواقع العاملي الراهن، 

اأكرث مما يعر عن تفاعل قائم اأو طموح قابل 

للتطبيق. اأدى و�شع هذا امل�شطلح على حمك 

التجربة العملية اإىل �شقوط ما اأوحى به من 

تعبري افرتا�شي ع������ن تفاعل اإيجابي متوازن 

ن�شبياً، يتم حتت �رشوط اإن�شانية حرة عادلة 

ق�شاء  بناءة، ينتفي فيه������ا الق�رش والقمع والإ

حلاق  لغاء وال�شتئ�ش������ال وال�شتعباد والإ والإ

الق�رشي وال�شتغالل.

ن�شري هنا اإىل اأن فينا من راأى اأن م�شطلح 

»مثقف« نف�شه حديث التداول والدخول على 

القامو�������ض العربي ال�شيا�ش������ي والجتماعي. 

وذهب بع�ض الباحثني العرب اإىل اعتبار اأن 

ثمة اأزمة حقيقية تكمن يف العجز عن تبيئة 

هذا امل�شطلح يف امل������رياث والذهن العربي، 

اإذ ل يزال خارج التداول املفاهيمي العربي، 

واإن كان تاخم������ه، ح�شب راأي املفكر املغربي 

حممد عابد اجلابري.

اأن  علو�������ض،  ناج������ي  ال�شدي������ق  وذك������ر 

املثقف يع������رف يف الغرب باعتب������اره واحداً 

نتلجن�شيا« الفاعل������ة ح�شب �شياقها  م������ن »الإ

التاريخ������ي هناك، ومن ث������م ا�شتعر�ض اأزمة 

مفه������وم املثق������ف يف املجال العرب������ي، فراأى 

ن  أم������ام اإ�شكال، لأ اأن ه������ذا التعريف ي�شعنا ا

نتلجن�شيا مل تتك������ون يف وطننا كما تكونت  الإ

أو اأوروبا. فلم نع�ض ع�رش تنوير،  يف رو�شي������ا ا

ول ع�������رش ث������ورة علمية، ول ث������ورة حتررية 

قطاع والكني�شة. كل ما عرفنا، منذ  عل������ى الإ

ن،  احلملة الفرن�شية �شن������ة 1789، وحتى الآ

جمرد اجتاه ا�شطالحي توفيقي، ا�شتند اإىل 

وروبية حيناً،  الرتاث حين������اً، واإىل الثقافة الأ

حيان، مما  واإىل الثن������ني مع������اً يف بع�������ض الأ

انعك�ض �شعيفاً مهزوزاً ثقافياً.

لقد اعت������ر العرب يف املا�شي اأن املثقف 
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ه������و الذي ياأخ������ذ من كل عل������م بطرف، ول 

ن�شان  ي�شرتط������ون الخت�شا�ض، فل������و كان الإ

اأعل������م اأهل زمان������ه يف الهند�شة والريا�شيات 

واجلر، فاإنهم ياأخذون عليه مثاًل عدم اإملامه 

دب واحلديث  بالط������ب والفل�شفة والفلك والأ

نهم  وال�شعر، وي�شقطونه من عداد املثقفني، لأ

كانوا ينظرون اإىل العلوم باعتبارها متداخلة، 

ملام باآخر. واإتقان علم مايتطلب الإ

اأما يف بريطانيا فا�شتخدمت كلمة مثقف 

وىل ع������ام 1652 كما ت�شري املعاجم  للمرة الأ

للدللة عل������ى ال�شخ�ض الذي ميتلك قدرات 

ذهنية فائقة فهو الذي ميتلك قدرات ذهنية 

كب������رية، وي�شتعمله������ا. وحي������ث اإن ال�شتعمال 

ميك������ن اأن يكون �شلبياً، كما هو �شاأن روديارد 

كيبلين������ج الذي حتولت ق�شائ������ده اإىل مرجع 

للم�شتعمرين يف معاملة �شكان امل�شتعمرات، 

فاإن بريطانيا والوليات املتحدة التي حملت 

اإرثه������ا الثقايف بع������د ذلك، مل تكون������ا تقيمان 

كبري اعتب������ار للمثقفني. فو�ش������ع �شاعر مثل 

مرا�ض الع�شبية  عزرا باون������د يف م�شحة لالأ

والعقلي������ة يف الوليات املتح������دة ملدة ل تزيد 

أنه عار�ض احلكومة يف  على 19 �شنة، ملجرد ا

موقفها من احل������رب العاملية الثانية وهاجم 

الهيمن������ة ال�شهيونية عل������ى اأمريكا. وعندما 

عار�ض املثقف������ون احلرب التي يقودها بو�ض 

آرثر ميلر  رهاب و�ش������م ا �شد ما ي�شمي������ه الإ

رهاب، ول نن�شى  ومثقفني اآخري������ن بدعم الإ

قمع كثريين مثل رجاء غ������ارودي وفريي�شون 

يف فرن�شا واملوؤرخ الريطاين ايرفلنغ و�شواهم 

أملانيا و�شوي�رشا والنم�شا وكندا  يف بريطانيا وا

أ�شرتاليا. وا

أبرزها  أ�شا�شي������ة لعل ا »للثقاف������ة وظائف ا

املحافظ������ة على م������ا تقوم علي������ه احلياة يف 

املجتمع م������ن عقيدة موحي������ة وقيم �شاحلة 

فكار  ونظ������ام اأخالقي فع������ال، وتطوي������ر الأ

أ�شاليب  واخل�شائ�ض واملمار�ش������ة ال�شلوكية وا

ن�شان  العي�ض والتعامل، والتعبري عن رغبة الإ

فاق  يف تغيري الع������امل والرتقاء ب������ه، وفتح الآ

خ������ر ويتعامل مع  اأمام������ه ك������ي يتالقى مع الآ

ثقافته وفكره. ونح�شب اأن هذه الوظائف، كما 

غريها، تتجان�������ض مع بع�شها بع�شاً وتتكامل 

داخ������ل املجتمع الواحد، م������ن دون اأن ت�شبق 

أو تك������ون �شبباً يف التقليل  خرى ا اإحداه������ا الأ

م������ن �شاأنها. وعل������ى رغم و�ش������وح وظائفها، 

أيديولوجية«  »ا لعتب������ارات  الثقافة  خ�شعت 

أنها  وفل�شفي������ة. ففي الغ������رب يعرفونها على ا

غريقي������ة الالتينية«،  ن�شانيات الإ ت������راث »الإ

ن�شان، اأي  أنها ذات عالقة وظيفية بالإ مبعنى ا

ن�شان. فيما حدد لها املفهوم  أنه������ا فل�شفة الإ ا

ال�شرتاكي عالقة وظيفية باجلماعة لت�شبح 
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أم������ا املفهوم  ا فل�شف������ة املجتمع. 

و�شطياً  �شالمي فاأخذ بع������داً  الإ

بجعل������ه الثقافة والفكر ال�شالح 

ثم������رة جتان�ض الف������رد واملجتمع 

أم������ة ه������ي  مع������اً.اإن ثقاف������ة اأي ا

تعبري دقيق ع������ن خ�شو�شيتها، 

وركيزة مهمة لتطورها.. فهناك 

الذين قبل������وا التعامل مع ثقافة 

الغ������ري بحرية ومن دون �شوابط 

يعتق������دون باأن كل ما فيها مفيد 

خذ به  ومقبول، ول حرج يف الأ

كما هو. وه������ذا اأقرب ما يكون 

اإىل النبه������ار والتحيز، منه اإىل 

العقالني������ة والتب�رش، متاماً كما 

أو  ا التلقائي  الرف�������ض  ن�شتهجن 

املطل������ق لثقافة الغ������ري من دون 

نقا�������ض، اإذ يعر ه������ذا عن نزوع 

اإىل العزلة والتقوقع والنف�شال عن الع�رش. 

خري������ن بانفتاح،  فلنتعام������ل م������ع ثقاف������ة الآ

مت�شلح������ني بثق������ة كافية بال������ذات واجلدارة 

بامل�شاواة والندي������ة، لنم�شي يف اإعادة تقومي 

أ�شاليب عملنا وبراجمنا  اأحوالنا واأو�شاعنا وا

أ�شباب اخللل  البحث ب�شفافية و�ش������دق عن ا

والق�شور لدينا، يف نف�ض الوقت الذي نحذر 

هداف واخلط������ط اخلفية لقوى  في������ه من الأ

ودول و�شبكات ورموز تنطلق يف تعاملها معنا 

من ع������داء م�شتحكم وحقد دف������ني واأطماع 

خالق������ي م�شتثمرة واقع  تتج������اوز ال������وازع الأ

ونتائج ثورة الت�شالت واملعلومات لكت�شاح 

ثقافات الأمم وقيمها واآمالها وحقوقها. مما 

يفر�ض علينا حماية وتطوير ثقافتنا العربية 

�شالمية واملواءمة املبدعة بني تعزيز القيم  والإ

واملب������ادئ التي حتملها منظومتن������ا الثقافية 

يف التفك������ري وال�شلوك م������ن ناحية، والنفتاح 
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خرى وجتاربها. كما  على ثقاف������ات الأمم الأ

يفر�������ض علينا ت�شوي������ب اأو�شاعنا ال�شيا�شية 

والقت�شادية وال�شلوكي������ة وتطويرها كهدف 

دائ������م حلركة منظومتن������ا الثقافية، وا�شعني 

يف اعتبارن������ا اأن الثقاف������ة تفق������د ح�شورها 

عن م�ش������رية احلا�رش حني تفتق������د البواعث 

واحلوافز.

تتقا�شم الثقاف������ات اأح�شن ما لديها منذ 

القدم، على ما يذكر ن�شري للتغريب وللعوملة 

هو املن�شف املرزوقي، متفائاًل باأننا اأ�شبحنا 

اليوم »نغ������رف من كل الثقاف������ات كاأ�شحاب 

أو مت�شولني. لكن اأهم ما  احلق ل كل�شو�ض ا

يف العملية تبعاتها الهائلة على �شعيد ت�شكيل 

هويتنا اأو على وجه التحديد القفزة النوعية 

يجابي..  التي حتدثها داخلها. اإن التفاعل الإ

لي�������ض موقفاً انتهازياً ينطلق من ال�شطو على 

اأح�شن ما يف كل ثقافة لرت�شيع جيد ثقافتنا 

واإثرائها حت������ى تكت�شب تفوقاً على الثقافات 

خ������رى، بخا�ش������ة املتقوقع������ة عل������ى ذاتها  الأ

من ف������رط عقدة النق�������ض اأو عقدة التفوق. 

اإنه حتّول ج������ذري يف العالقة مع الثقافات 

خرى وق������د اأ�شبحت فجاأة الكنز امل�شرتك  الأ

الذي يحق لن������ا جميعاً التمتع ب������ه نحن اإذاً 

اأمام موق������ف يقطع مع املوقف القدمي الذي 

كان ي�شنف الثقافات اإىل ثقافتي وثقافاتهم. 

اأ�شيف اإىل حقي القدمي يف التمتع بالثقافة 

�شالمي������ة بحكم م������كان ولدتي  العربي������ة الإ

وتاريخي و�شع������وري بالنتماء العربي امل�شلم، 

حق التمتع ب������كل الثقافات. اأ�شبح من حقي 

الق������ول: يلَّ احلق يف الغرف من كل ثقافاتنا، 

نني �شاحب ثقافة يف م�شتوى و�شاحب كل  لأ

الثقافات وجزء منها«.. )املن�شف املرزوقي، 

مقابلة، احلياة، 2007/2/5(.

اإع������الن مك�شيكو �شن������ة 1982  اأعط������ى 

�شياغة توافقية عاملية ملفهوم الثقافة، فقال: 

ن�شان قدرته على  »الثقافة هي التي متنح الإ

التفك������ري يف ذاته، وهي التي جتعل منه كائناً 

ن�شانية املتمثلة، والقدرة على النقد  يتميز بالإ

واللت������زام الأخالقي. وعن طري������ق الثقافة 

نهتدي على القي������م ومنار�ض الختيار، وهي 

ن�شان للتعبري عن نف�شه والتعرف على  و�شيلة الإ

ذاته والبحث دون ملل عن مدلولت جديدة 

ن�شانية  أين النزعة الإ وحالت اإبداع«. ولكن ا

واإيجابياته������ا يف »ثقاف������ة« حم������ور تطبيقها 

خر، على نحو ما دعا  العملي اإلغاء ثقافة الآ

اإليه ال�شهيوين اإليوت كوهني، م�شاعد وزيرة 

مريكي������ة، اإذ �شدد على �رشورة  اخلارجية الأ

رهاب بو�شوح  حتوي������ل دفة احلرب عل������ى الإ

�شالمية  ومبا�رشة اإىل حرب �شد احل�شارة الإ

باعتباره������ا ح�شارة تو�شعي������ة عنيفة لتت�شم 
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بالت�شامح وتعادي القيم الغربية، وكرر القول 

وحد للوليات  �شالم ذاته هو العدو الأ باأن الإ

املتح������دة، واأن الع������داوة التاريخية م�شدرها 

النتماء العقيدي ول �شيء اآخر!

أو اأفراد  مر عل������ى ف������رد ا ل يقت�������رش الأ

مثل اإليوت كوه������ني. هناك تيارات و�شبكات 

وعقائ������د  م�شال������ح  حتركه������ا  ومنظم������ات 

وخرافات تلمودية مرتاكمة، وجتند خلدمتها 

مفكري������ن وعلماء وخراء وموؤ�ش�شات ومراكز 

آلة اإعالمية هائلة الفعالية ووا�شعة  اأبحاث وا

النت�شار. توقف بي������رت والدمان يف �شحيفة 

وول �شرتي������ت مث������اًل عن������د التخري������ب الذي 

ميار�شه برنارد لوي�ض بثبات وداأب يف عر�شه 

�شالم������ي »ودعوات������ه اإىل  اأمرا�������ض الع������امل الإ

اجتياح يلقي بذور الدميوقراطية يف ال�رشق 

ول  و�شط«. اإن برنارد لوي�ض هو املرجع الأ الأ

�شالم الذي  للمحافظني اجلدد يف فهمهم الإ

مريكا و�رشعان ما  اعتروه الع������دو اجلديد لأ

اأ�شبح برنارد لوي�ض مديراً ملدر�شة الكراهية 

مرييكية  �ش������الم يف الوليات املتح������دة الأ لالإ

أك������د اأمري الظ������الم رت�شارد بريل  وتوابعه������ا. ا

ه������ذا بقوله: »كان ذهابن������ا اإىل برنارد لوي�ض 

غري������ق اإىل معبد ديليف  �شبيهاً بذه������اب الإ

دارة  أركان الإ ل�شت�شارته������ا«. كذلك ا�شت�شارة ا

مريكية احلالية الذين ت�شاقطوا واحداً يف  الأ

أليوت  خر ، وخا�شة بول وولفوفيتز وا أث������ر الآ ا

�شالم  أبرامز وفرانك غافن������ي، يف �شوؤون الإ ا

أبنائه. قال بول وولفوفيتز، املخطط الرئي�ض  وا

لغزو واحتالل الع������راق، يف حفلة اأقيمت يف 

أبيب ع������ام 2002: »لقد علمن������ا برنارد  ت������ل ا

لوي�������ض، كيف نفه������م التاريخ املعق������د واملهم 

و�ش������ط، وكيف ن�شتعمل������ه –يعني  لل�������رشق الأ

التاري������خ- ليوجهنا اإىل املرحل������ة املقبلة من 

جي������ال املقبلة«. مل يكن  اأجل بن������اء اأف�شل لالأ

مثل هذا العداء عاب������راً ولطارئاً، واإمنا هو 

ح�شيلة تعبئة تراكم������ت تاأثرياتها على مدى 

مئات ال�شنني.

أنور عبد  خل�ض املفكر امل�رشي الدكتور ا

املل������ك ه������ذه احلقيقة يف مقالت������ه املو�شومة 

)جدلي������ة التاريخ ونظ������رة للم�شتقب������ل( ، اإذ 

أ�شمالية  كتب قائاًل: »قام������ت دول اأوروبا الرا

خ�شاع العامل اإىل اإمرتها  بعمليات ع�شكرية لإ

ندل�ض  �شالمية ونهاية الأ مة الإ بعد اإنهاك الأ

)1492(: اأمريكا الو�شطى واجلنوبية اأولً، ثم 

فريقيا ال�شوداء  ا�شتنزاف الطاقة الب�رشية لإ

)بني القرن������ني ال�شاد�ض ع�رش والتا�شع ع�رش( 

آ�شيا العمالق������ة، من القرن ال�شاد�ض  واأخرياً ا

ع�������رش )اجلن������وب( اإىل الق������رن التا�شع ع�رش 

آ�شيا حول ال�شني  آ�شيا ثم �رشق ا )جنوب �رشق ا

أخ������رياً اليابان ع������ام 1858(. وبينما قامت  وا



��

التثاقف عرب التباين احل�ساري

العــــــدد 535 ني�ســـــان  2008

هذه العملي������ات الكرى لالخرتاق وال�شيطرة 

الغربية واإقامة نظ������ام عاملي اأوروبي املركز، 

أوروبا ظاهرة غري مرتقبة، ذلك اأن  واجهت ا

�شالمية ظلت  جمموعة ال�شعوب واملجتمعات الإ

وروبية« )العربي،  غري را�شية بال�شيط������رة الأ

الكويت، العدد519، �شباط2002(.

يظن البع�������ض اأن النزعة العن�رشية التي 

وروبية طوال ب�شعة  مريالية الأ كانت رفيقة الإ

وروبي  قرون قد انح�رشت بانح�شار الظل الأ

عن امل�شتعمرات واملحميات فاأ�شبحت �شيئاً 

كادميي  من املا�ش������ي ومن التاريخ. لك������ن الأ

الريطاين مارتن ج������اك قد نبه، ومعه �شواه 

من مكت�شف������ي احلقيقة الذين يتكاثرون، اإىل 

خط������اأ هذه النظرة، فالعن�رشية ل تزال على 

قيد احلي������اة جتدد نف�شه������ا باأ�شكال خمتلفة 

أبي�ض  بقوة، بل اإنها م�شتقرة يف نف�ض كل فرد ا

يف بريطانيا. جتاوز العداء واحلقد املرتاكم 

ما يتكرر ال�شت�شهاد ب������ه على هذا ال�شعيد 

من امتهان عن�رشي طبع ما كتبه م�شت�رشقون 

من طراز طوم�شون ورينان وروزنتال وباتاي 

ع������ن العقل العربي. ن�شري مث������اًل اإىل ما كتبه 

ال�شحفي ال�شويدي ايريك هو �شتاديو�ض يف 

�شحيفة »�شيلتتز«  ال�شويدية عن حمام القتل 

يف العراق، اإذ قال: »ل������و اأن مئة األف عربي 

قتل������وا ملا انتابني اأي �شع������ور غري عادي، اأما 

مر  بالن�شبة لق������وات احللف������اء الغربيني فالأ

أ�شع������ر بالتعاطف معهم ومع  نني ا خمتلف، لأ

اأ�رشهم. اإن العرب يبعثون اخلوف يف نف�شي 

على كل ح������ال«.. )د.علي الطراح، الحتاد، 

أبو ظبي، 2006/2/8، �ض18(. ا

اإن �ش������ورة العربي وامل�شل������م يف الثقافة 

طالق، وباإمكان  الغربية لي�شت جميلة على الإ

أو مو�شوعة  اأي عرب������ي اأن يفت������ح اأي كت������اب ا

ا�شت�رشافي������ة كي يتاأكد من اأن �شورته مقرتنة 

باملكر والكذب والنفاق والغدر. هذه ال�شورة 

هي التي حترك ال�شيا�شات واملواقف الغربية 

جتاه الع������رب. كتب الريط������اين نيل كالرك 

يف �شحيف������ة الغارديان قائ������اًل: »لقد اأ�شبح 

اخلوف من الع������رب وكراهيته������م جزءاً من 

الثقافة الغربية من������ذ احلمالت ال�شليبية.. 

ولع������ب العربي لق������رون عدي������دة دور الوغد 

ال������ذي يقوم باإغ������راء ن�شائن������ا ودور املخادع 

أبواب  والل�ض والربري ال������ذي يتخبط على ا

احل�ش������ارة«. وظه������رت �شور جدي������دة له يف 

رهابي املتع�شب. القرن الع�رشين منها: الإ

ا�شت������دت احلمل������ة وقح������ة عل������ى العرب 

خرية  �ش������الم وامل�شلم������ني يف العق������ود الأ والإ

وات�شع������ت، ملوث������ة اأج������واء احل������وار املاأمول 

باإ�رشار جارف على ا�شتخدام متقابالت من 

م�شطلحات واأو�شاف واأحكام ترفع من �شاأن 
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امل�شلمني، وحتط من اآدمية العرب وامل�شلمني. 

لقد �شاع تعري������ف ظامل يف كثري من الكتابات 

الغربي������ة املعا�������رشة يت�شم������ن خم�ض �شفات 

جنليزية(،  أ بحرف )B يف اللغة الإ للعربي تبدا

تعريف زعم اأن العربي بدوي، ثري، اإرهابي، 

 Bedouin-( ..م�ش������اوم، مول������ع باجلن�������ض

 Billionaire- Bomber- Bazaar-
Belly dancer(. وقد عر�ض اإدوارد �شعيد 
يف كتابه »ال�شت�رشاق« اأمثلة عديدة، لرت�شيخ 

فالم والتلفزي������ون يف الغرب �شورة تربط  الأ

العربي بالف�شق والغدر واخلديعة املتعط�شة 

لل������دم، وتظهره منح������اًل، ذا طاق������ة جن�شية 

مفرط������ة، قادراً، م������ن دون �شك على املكيدة 

البارعة املراوغة لكنه، جوهرياً، �شادي خوؤون 

منحط، تاجر رقي������ق، راكب جمال، �رشاف، 

متعدد الظالل، و�شلط اإدوارد �شعيد ال�شوء 

على حماولت علماء اجتماع غربيون يفرت�ض 

بعدهم عن غاي������ات ال�شت�رشاق، اأن يرهنوا 

على �شحة الفر�شيات ال�شت�رشاقية.

فيظه������رون اللغ������ة العربية لغ������ة تهديد 

وعن������ف، زاعمني اأن ن�ش������ف مفرداتها ذات 

عالقة بالعنف، واأن العقل العربي كما ينعك�ض 

يف اللغة هو عق������ل تبجحي من دون انقطاع 

وعق������ل عنف. والنتيجة ه������ي تر�شيخ الزعم 

أ�شا�شاً قتلة واأن العنف واخلديعة  باأن العرب ا

حممولن يف املورث������ات العربية. ومادمنا قد 

اأ�رشنا اإىل اإدوارد �شعيد، فلنتمعن يف خال�شة 

جترب������ة حماولته الطويل������ة امل�شنية للتحاور 

على مدى عقود عا�شها يف الوليات املتحدة 

أ�شتاذاً  مريكي������ة ومل������ع خالله������ا مفك������راً وا الأ

أيام  جامعي������اً وكاتباً قال الرج������ل يف اأواخر ا

حياته: »حياة الفل�شطيني العربي يف الغرب، 

مريكية، تبعث  وخا�شة يف الوليات املتحدة الأ

الياأ�ض يف النف�ض، وحني يت�شامح فيعرتف به، 

أو �رشقياً«. ننتقل  فبو�شفه اإما اأمراً مزعجاً، ا

أبرز مفكري �شمال  اإىل مثال اآخر لواحد من ا

اأفريقيا العرب املندجمني يف الغرب، اإذ عا�ض 

يف فرن�شا وحمل جن�شيتها وكتب بلغتها وروج 

طوياًل لالندماج يف جمتمعها وثقافتها، ذلك 

هو حممد اأركون ال������ذي كتب بح�رشة موؤخراً 

عن م������اآل جتربت������ه الطويلة: »عل������ى الرغم 

م������ن اأين اأحد الباحث������ني امل�شلمني املعتنقني 

أنهم ي�شتمرون يف النظر  للمنهج العلمي، اإل ا

اإيّل بو�شف������ي م�شلماً تقليدي������اً، فامل�شلم، يف 

نظره������م، اأي م�شلم، �شخ�ض مرمي يف دائرة 

أة وجهله بحقوق  جهاده املقد�ض وقمعه للمرا

ن�ش������ان وقي������م الدميقراطي������ة ومعار�شته  الإ

زلية واجلوهرية للعلمنة.. هذا هو امل�شلم،  الأ

أيهم، ول ميكنه اأن يكون اإل هكذا«.. يف را

وهكذا يلح علينا ال�ش������وؤال: »كيف يكون 
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احلوار جمدياً مع اأمثال هوؤلء؟«، مع اإدراكنا 

اأن الدعوة باحلكم������ة واملوعظة احل�شنة يف 

عقيدتنا لي�ض جمرد خيار واإمنا التزام باأمر 

اإلهي وا�شح. لقد ظل احلوار �شلوكاً عربياً/ 

اإ�شالمي������اً يف التعام������ل الداخلي واخلارجي، 

ناهي������ك عن التعام������ل الفردي م������ع الذات، 

والتعام������ل اليومي مع اخلالق عز وجل الذي 

يخاط������ب النا�ض ع������ر الق������راآن، ويخاطبوه 

ذكار  مبا�رشة بال و�شيط ع������ر ال�شلوات والأ

دعية اليومية. قال اخلليفة عمر بن عبد  والأ

العزيز يف هذا ال�شدد: امل�شورة واملناظرة بابا 

رحمة ومفتاحا برك������ة، ل ي�شل معهما راأي، 

ول يفقد معهما حزم. ونعود اإىل ال�شوؤال عن 

راء  احلوار مع املتحجري������ن يف قوقعة من الآ

واملواقف القاطع������ة امل�شبقة النا�شجة حقداً 

عل������ى الع������رب وامل�شلم������ني وازدراء لهم. قد 

نتجاوز مثاًل ال�شتائ������م النا�شحة حقداً على 

�شالم التي زخ������رت بها كتابات  الع������رب والإ

أوريانا  يطالية الفاجرة ا جهلة ومغر�شني، كالإ

خريين  فالت�ش������ي، وخا�ش������ة يف كتابيه������ا الأ

)الغ�ش������ب والكرياء( و)ق������وة العقل(، ولكن 

هل نتجاوز مناذج مثل مقالة بذيئة لروبرت 

كيل������روي �شيلك مثاًل، ع�ش������و جمل�ض العموم 

ال�شابق عن حزب العمال و�شاحب الرنامج 

التلفزي������وين ذي ال�شعبي������ة الوا�شعة، والذي 

يزعم نف�شه خبرياً يف ال�شوؤون العربية، بينما 

يرانيني ع������رب)!(.. عنوان  هو يعت������ر اأن الإ

 Sunday هذه املقالة التي ن�رشتها �شحيفة

Express اللندني������ة يف مطل������ع العام 2005 
هو »العامل ل يدين ب�ش������يء للعرب«! مل يكتف 

كاتبها بتجريد العرب من اأي اإ�شهام اإيجابي 

ن�شانية، بل  مهما كان طفيفاً يف احل�شارة الإ

جرده������م من اجلدارة باحلياة ومن احلق يف 

الوجود! كيف ندير حواراً هادفاً متوازناً مع 

مريك������ي ال�شابق بيرت  أمث������ال الدبلوما�شي الأ ا

غالرت الذي ق������ال يف كتابه »نهاية العراق« 

اإن »بو�������ض كان يحاول بن������اء اأمة مل توجد يف 

كراد مل  ن ال�شنة وال�شيع������ة والأ احلقيق������ة، لأ

أبداً هوية عراقية موحدة«. من هذه  يتبن������وا ا

أو يتجاهل  املقول������ة الت������ي يجهل �شاحبه������ا، ا

بخبث، تاريخ الع������راق واأهله يف اإطار تاريخ 

�شالمية اأخذ حمرر ال�شوؤون  اأمتنا العربية- الإ

اخلارجي������ة يف �شحيف������ة نيوي������ورك تاميز، 

ديفيد �شاجنر، عن������وان تقريره الذي ن�رشته 

�شحيفته يوم 2007/9/6 بالتزامن مع عدة 

أو ملزمة  �شحف اأخ������رى متعاقدة معه������ا –ا

أبو  بن�������رش �شمومها- )انظر مث������اًل: الحتاد، ا

ظبي، نف�ض التاريخ( عن زيارة الرئي�ض بو�ض 

ع �شاعات: »بو�ض  نبار العراقية لب�ش ملحافظة الأ

نبار.. بناء اأمة مل تكن موجودة«! هكذا  يف الأ
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بب�شاطة، يلغي انتماوؤن������ا وتاريخنا ووجودنا 

بغطر�شة جهل������ة وقتلة حاقدين ل تاريخ لهم 

أنف�شهم �شادة لنا و»حمررين« يبنوننا  ين�شبون ا

فكار والخرتاعات  اأمة من العدم! اإن اأكرث الأ

والدرو�ض  والتقان������ات احلديثة  والبتكارات 

ن�شانية  امل�شتخل�شة م������ن خمتلف التجارب الإ

جدي������رة بالحرتام والتقدي������ر عندما يح�شن 

ا�شتخدامها. وح�شن ال�شتخدام هذا م�رشط 

بالتفاع������ل املبدع مع منجزاته������ا، ل التعامل 

معها باعتبارها ب�شائع ن�شتورد منها ما ي�شمح 

أو ت�شتهلكنا، بل  خر لنا ب������ه، ون�شتهلكها- ا الآ

وت�شتبعدن������ا- دون اأن منلك مقومات التحكم 

فكار قابلة للنقا�ض، على اأن تظل  بها. كل الأ

لنا حرية الختيار والق������رار اأخرياً ب�شاأن ما 

أو  نلتق������ي مع������ه وناأخذه منها، وم������ا ترف�شه ا

نعر�ض عليه.

لقد خل�شت �شهادات مفكرين فرن�شيني 

كبار حقيقة لعبة ت�شدير احل�شارة والتفاعل 

هداف احلقيقية  الثقايف من خالل بيانهم الأ

أواخ������ر القرن  للغ������زو الفرن�ش������ي مل�������رش يف ا

الثامن ع�رش. قال جان تولر مثاًل اإن نابليون 

بوناب������رت قد �شع������ى اإىل اأن يثبت للم�رشيني 

أنهم ينتمون اإىل ح�ش������ارة خليقة بالهزمية،  ا

نها تقع يف مرتبة اأدنى بكثري من احل�شارة  لأ

الغربية، الت������ي عليهم البناء على �شورتها ل 

�شالمية.  على �ش������ورة احل�شارة العربي������ة الإ

لقد كان الهدف الرئي�������ض للحملة الفرن�شية 

التي �شارك فيها جي�ض من املثقفني والعلماء 

اإىل جان������ب جي�������ض اجلن������ود  الفرن�شي������ني، 

�شالمية  املحاربني، اإظهار احل�شارة العربية الإ

التي ينتمي اإليها امل�رشيون ح�شارة متخلفة 

وىل  و�شئيلة وبائ�شة قيا�شاً اإىل ح�شارتني: الأ

موغلة يف القدم وق������د بادت، هي احل�شارة 

الفرعونية التي جعلت امل�رشيني عظماء قبل 

�شالم ال������ذي نقل اإليهم ح�ش������ارة عابرة،  الإ

وح�شارة غربية مظفرة راهنة عمادها العلم 

بداع. وقد ا�شتطاعت حملة نابليون فعاًل  والإ

تعوي�������ض ف�شلها الع�شكري الذي كانت ذروته 

أ�شوار مدينة عكا الفل�شطينية  الرتداد ع������ن ا

�شطول  الت������ي ا�شتع�ش������ت على اجلي�������ض والأ

أ�شهر،  الفرن�شيني رغم ح�شار خان������ق ل�شتة ا

ومذابح جماعي������ة وح�شية ارتكبها الغزاة يف 

ريف املدينة. كان التعوي�ض هو تاأ�شي�ض وعي 

هرم������ي لدى امل�رشي������ني، وكذلك لدى عرب 

�شمال اأفريقيا واأقط������ار اأخرى لحقاً، تقف 

أ�شه احل�شارة الغربية م�شكلة منوذجاً  على را

ي�شتقط������ب طموحه������م وتطلعاته������م لتقليده 

واللتحاق به. كم������ا �شمل التاأ�شي�������ض اإن�شاء 

علم الفرعونيات خللق اعتزاز بالنتماء اإىل 

تل������ك احل�شارة البائدة يبع������د امل�رشيني عن 
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انتمائهم احلايل حل�ش������ارة عربية اإ�شالمية 

مت ت�شويرها لهم متخلفة فجة بدوية عابرة 

متدني������ة. وهكذا تكون وعي ب������اأن امل�رشيني 

يندرج������ون يف �شلم ح�شاري قمت������ه البعيدة 

فرعونية، وقمته القريب������ة املعا�رشة غربية، 

�شالمي������ة! )انظر  أ�شفل������ه احل�ش������ارة الإ ويف ا

�شهادة جان تولر ه������ذه و�شواها يف: في�شل 

جل������ول، م�رش بعي������ون الفرن�شي�ض –بحث يف 

أ�ش������ول الثقاف������ة ال�شيا�شية العربي������ة، الدار  ا

العربية للعلوم، 2007(.

نقف عند اإحدى الوقائع واحلقائق التي 

اأورده������ا كتاب ديفيد ميلل������ر )اإنهم يكذبون( 

ال�ش������ادر عن دار بلوتو يف نهاية العام 2003 

عالم������ي بل�شان قوات  اإذ اع������رتف الناطق الإ

مريكية للعراق، اجلرنال كينيث  الحتالل الأ

مريك������ي للعراق يف عام  األرد، اأن »الغ������زو الأ

خ������رون باعتباره  /2003/ �شوف يتذكره الآ

ع������الم واملعلومات فيه  نزاع������اً ا�شتخ������دم الإ

ب�شكل كامل ك�شالح يف احلرب �شد العراق، 

وحتققت فيه قدرات عملياتية متداخلة من 

عالمية.  �شلحة الإ أنواع خمتلفة من اأحدث الأ ا

مثل مع������ه نتائج  حم������ل هذا ال�شتخ������دام الأ

كب������رية حققته������ا عملي������ة اندم������اج الدعاية 

عالمية احلكومية املرجمة )الروباغندا(  الإ

مريكية. اإن  عالمي������ة الأ م������ع املوؤ�ش�ش������ات الإ

جتربة احلرب �ش������د العراق يف العام 2003 

تدل على عملية الندماج املرمج واملخطط 

عالم م������ع اأدوات القتال احلربي  لو�شائل الإ

أي�ش������اً على دور القطاع  وو�شائل������ه. كما تدل ا

عالمية.  اخلا�������ض املتزاي������د يف الهيمن������ة الإ

أك������رث ات�شاعاً يف  ولد ه������ذا الدور تغ������ريات ا

مريكية  الهيئ������ات واخلدمات الع�شكري������ة الأ

والريطاني������ة«. ولئن بتنا نعي�ض طغيان تاأثري 

عالم والت�شال املحكومة مب�شالح  و�شائل الإ

أو �شبه خفية، والتي كثرياً ما  �شب������كات خفية ا

ت�شتخدم الكذب املتق������ن والتزوير والتزييف 

والفتعال ويل عنق احلقيقة وتطويعها مبعونة 

تقنيات عالية واأبحاث علمية متخ�ش�شة يف 

فركة الراأي العام.

راأى املن�ش������ف املرزوق������ي اأن عالقتنا مع 

الغ������رب يف اأغلب جوانبه������ا وحالتها عالقة 

أيه  ع�شابي������ة، وال������رء منه������ا يتطل������ب يف را

ت�شبعن������ا ببع�������ض بديهيات، منه������ا اأن هناك 

نظمة  ثالثة م�شتويات م������ن الغرب: غرب الأ

نه  وه������و قبي������ح، لنا احل������ق يف مواجهت������ه لأ

غ������رب ال�شتعم������ار يف ال�شاب������ق وغرب دعم 

الديكتاتوري������ات يف احلا�������رش. وهناك غرب 

القي������م والتكنولوجيا، وه������ذا علينا اأن نتعلم 

منه كم������ا تعلم منا، وهناك غرب املجتمعات 

املدني������ة وهذا غ������رب حليف لن������ا و�شديق، 
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م������ن الغباء و�شعه يف ال�شل������ة ذاتها مع غرب 

مريكي  نظمة. وق������د �رشب مثاًل املفكر الأ الأ

Jared Diamond ال������ذي يعر عن اأفكار 
مغايرة ملا ي�شود يف جمتمعه، منها اأن الغرب 

عا�ض عل������ى حافة الهمجي������ة 9500 �شنة ومل 

يتق������دم اإل من������ذ 500�شنة، وبف�ش������ل علوم 

العرب والفر�ض والهنود وتكنولوجيا ال�شني، 

ن فيه اأرا�شي خ�شبة وا�شعة يف  خ�شو�شاً لأ

الوقت الذي ت�شحرت فيه اأرا�شي العرب.. 

مريكي  وبالت������ايل، ي������رى ذل������ك الباح������ث الأ

اأن عوام������ل تخلف العرب مرتبط������ة بالبيئة 

أن������ه لي�ض لنا اأن نعاين  وبظروف تاريخية، وا

أو تفوق، فكلن������ا ب�رش تواتيهم  عقدة نق�������ض ا

الفر�������ض، اأو تتحالف �شدهم الطبيعة. املهم 

يف م�شتوى احل�شارة ككل اأن يتوا�شل التقدم 

الب�رشي، فكل ح�ش������ارة حتمل امل�شعل لفرتة 

ومل�شلحة اجلميع. يجب اإذاً اخلروج من عقد 

لجتدي نفع������اً، والت�شبع بعقلي������ة اليابانيني 

الزاخرة بالتوا�ش������ع والتعلم والعودة تدريجاً 

ح������راز تفوق على  اإىل �شاح������ة البتكار، ل لإ

أنف�شنا. اإن دور  حراز تفوق على ا الغرب بل لإ

املثقف لي�ض اأن يكون مرر الفعل ال�شيا�شي، 

هداف التي  واإمنا هو من يقّومه من موقع الأ

�شّنه������ا لنف�ش������ه.. دور املثق������ف اأن يحرتز من 

خرين..  اأفكاره قبل اأن يح������رتز من اأفكار الآ

دوره اأن يبقى العني التي ل تنام عندما تنام 

كل العي������ون لئال ت�شبح اأفكار التحرر اأدوات 

جتدد ال�شتعباد.)املن�شف املرزوقي، مقابلة، 

احلياة، 2007/2/5(.

توقف مرزوقي اآخر خمتلف عن املن�شف، 

أبو يعرب املرزوقي عند  هو املفك������ر املجتهد ا

زعم اأ�شحاب ال�شف�شطائية املحدثة، اأو فكر 

ما بع������د احلداثة، باأن الثقاف������ات جزائر ل 

تتوا�ش������ل بل هي اأرخبيل وج������ودي ل ميكن 

للمرء اأن يخرج من حمارة ثقافته ليتوا�شل مع 

خ������رى. فراأى هذا نفياً للكليات  الثقافات الأ

املتعالية على اجلزيئات الثقافية.. ولو �شح 

اأن امل������رء ل ي�شتطي������ع اأن يخ������رج من ثقافته 

ليتوا�ش������ل مع غ������ريه لدل ذلك عل������ى امتناع 

توا�شل������ه حتى مع ذاته، ف�شاًل عن الغري، يف 

ثقافته مبجرد اختالف الزمان واملكان. فال 

ي�شتطيع الفرد التوا�شل مع ذاته بني زمانني 

أولهما من ثانيهما، ومع غريه بني  مهما اقرتب ا

مكانني مهما اق������رتب اأحدهما من اآخرهما، 

جيال املتوالية  ف�ش������اًل عن التوا�شل ب������ني الأ

واجلهات املت�شاوقة.. فال بد اأن توجد كليات 

ت�شرتك فيها احل�شارات والثقافات وتتعاىل 

أبو يعرب املرزوقي،  على التاريخيات فيها )ا

أكتوبر2006،  مقابل������ة، الراف������د، ال�شارق������ة، ا

�ض27-26(.
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أ�شتاذ العلوم  أنهى �شامي عون، ا باملقابل، ا

ال�شيا�شي������ة يف جامع������ة �رشب������روك الكندية، 

النك�شاري������ات،  الي������وم:  �ش������الم  )الإ كتاب������ه 

التطرف واحلداث������ة( ال�شادر بالفرن�شية يف 

مطل������ع 2007 يف كيوبك بكن������دا جازماً باأن 

ن جتاهل  »امل�شلم������ني ل ي�شتطيعون بع������د الآ

ديان  ظاهرة التثاقف مبعنى التفاعل بني الأ

عراق املتع������ددة يف املجتمع  والثقاف������ات والأ

�شالم������ي. فه������م يحتاج������ون اإىل اعتم������اد  الإ

احلداثة ل كرق������ع ول كعملية جتميل واإمنا 

كمراجعة واعية تنقذ احلرية كقيمة م�شادة 

لال�شتبداد، وتنقذ الفرد من جور اجلماعة، 

�شالم من  ن�شانية يف الإ خالقي������ة الإ وتنقذ الأ

يديولوجي«. العبث الإ

خ������ر والتعددية  اإن »ثقاف������ة القب������ول بالآ

الفكرية، بغ�ض النظر ع������ن امل�شطلح �شواًء 

كان������ت م�شمى �ش������ورى اأو دميقراطية ت�شكل 

بناًء اإيجابياً لتطور املجتمع العربي، فالثقافة 

الدميقراطي������ة ل ميكن اأن تن�ش������اأ ما مل يكن 

هناك فهم واإدراك للمجتمع ال�شيا�شي بينما 

وىل  هو تركيبة موؤ�ش�شاتية، وترمي بالدرجة الأ

فراد واجلماعات  اإىل التوفيق ب������ني حرية الأ

وبني وحدة الن�ش������اط القت�شادي والقواعد 

أ كافياً  القانوني������ة. ول ت�شكل الفردية مب������دا

لبن������اء الدميقراطي������ة، والفرد ال������ذي ت�شريه 

أو تلبية رغبات������ه اأو حتى رف�شه  م�شاحل������ه ا

لنم������اذج ال�شلوك املركزية ل يعتر بال�رشورة 

م������ن ذوي الثقافة الدميقراطية حتى لو كان 

�شهل له اأن يزدهر وينتع�ض يف املجتمع  من الأ

الدميقراط������ي اأكرث من غ������ريه«.. )عبد اهلل 

علي العليان، اخلليج، 2006/8/29(.

اأما حممود بن حمم������د �شفر، وزير احلج 

ال�شعودي ال�شابق، فقد راأى حاجة منظومتنا 

الثقافية »اإىل تفعيل وتنمية وتطوير، للخروج 

أو النبهار والنحياز،  من اجلمود والتخ�شب، ا

أو التوج�ض والريبة، اإىل رحاب النفتاح على  ا

أ�ش�ض جديدة تاأخذ من  العاملية ولرتتكز على ا

ثقافات العامل املعا�رش اأ�شلح واأنقى واأجمل ما 

فيها من قيم واأفكار وفنون، تتفق مع ثوابت 

مة، وتن�شجم م������ع قيمها، وت�شتعني بالقيم  الأ

ن�شانية جمعاء..  امل�شرتكة وتعزيزها خلري الإ

خر هو  عندها ي�شبح املوق������ف من ثقافة الآ

التفاعل بثقة وبندية واحرتام متبادل.. هذا 

لن يتحقق ملنظومة الثقافة بغري:

أولويات وا�شحة حتدد م�شارها. ا  -1

وخطط متفاعلة ترتجم تطلعاتها.  -2

وبرامج مف�شلة تبلور فعالياتها.  -3

وقوة اقت�شادية متمكنة تدعمها.  -4

وروؤية �شيا�شية منفتحة ت�شاندها.  -5

باخل�شو�شي������ة  التم�ش������ك  باخت�ش������ار، 
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الثقافية، والنفت������اح على ثقافات الدنيا لن 

يتحقق اإل باأمور ثالثة: 

ول: تطوي������ر منظوم������ات احلي������اة يف  الأ

املجتمع بعامة ومنظومة الثقافة خا�شة. 

الثاين: تعزيز الثق������ة يف الهوية الثقافية 

والعتزاز بالقيم الذاتية.

الثال������ث: تقوي������ة التفاع������ل م������ع القي������م 

خ������رى«. )احلياة،  امل�شرتك������ة يف الثقافات الأ

.)2007/4/4

لكن ه������ذا يقت�ش������ي اإدراك واقع احلياة 

وحقيق������ة اإ�شكالية الثقافة العربية املعا�رشة. 

كتب حممد �ش������ادق دياب يف ه������ذا ال�شدد 

يق������ول: »اأحت�رش على ح������ال الثقافة العربية 

يف ظل منهجية اجتماعية م�شتحدثة متار�ض 

�شب������اب جزئية. واأ�شحاب  ق�شاء الكلي لأ الإ

هذه املنهجي������ة امل�شكونة بهوى ك�شف املثالب 

وتتبع ال�شغائر وغ�ض الطرف عن الف�شائل 

ق�ش������اء والغتي������ال املعنوي  ل يكتف������ون بالإ

ملعا�رشيهم وجمايليه������م فح�شب، ولكنهم قد 

يذهبون اإىل حد نب�ض قبور املوتى منذ مئات 

أ�شمائهم  ال�شنني ملحاكمتهم وتلطيخ �شريهم وا

وتاريخه������م. وفق هذه املنهجية التي ت�شحي 

يجابية لوجود جزئيات »�شلبية«  بالكليات الإ

مت اإق�ش������اء عدد من كب������ار املفكرين وعلماء 

الدين والفال�شفة واملبدعني، اأحياًء واأمواتاً، 

والت�شحي������ة بكل عطاءاته������م. ففي ظل هذه 

املنهجي������ة تذهب املثال������ب باملناقب، ويتواىل 

قامة اجلرية يف عتمة  أتونها فر�������ض الإ يف ا

القائم������ة ال�شوداء على الكث������ري من النابغني 

العرب. ول������و ابتليت الثقاف������ة الغربية مبثل 

ن�شاين اليوم  هذه النزع������ة ملا حفل الرتاث الإ

باأ�شماء كبرية خالدة اأمثال �شوبنهار وديكارت 

ونيت�شة ومونت�شكيو ورو�شو وفولتري وغريهم، 

ولذا ف������اإن على ثقافتنا العربية اأن تكف عن 

واأد رموزها، واأن تلخ�ض وتتخل�ض من نزعة 

البحث عن املثالب الت������ي ت�شتهدف جتفيف 

ج������زاء اململوءة م������ن عط������اءات النابغني،  الأ

فالثقاف������ة كي تعي�ض وتنم������و وتنت�رش تتطلب 

م�شاحة م������ن احلرية، وقدراً م������ن احلكمة، 

وكثرياً من الت�شام������ح.. فماذا نحن فاعلون؟ 

العامل العرب������ي متخلف اإن�شاني������اً وح�شارياً، 

م�شطر دائماً ومن������ذ زمن بعيد اإىل ا�شترياد 

أ وامل�رشوع  التقنية والفكرة واملعلوم������ة واملبدا

اإىل  والطع������ام والثي������اب.. ي�شط������ر دائم������اً 

ال�شت������رياد، ويعجز عن فرز وتقييم امل�شاريع 

وا�شت������رياد ما ينا�شب������ه ويلزمه فع������اًل منها، 

أو  أ�شياء ل تلزمه ا فيخط������ئ دائماً وي�شت������ورد ا

ل تنا�شب������ه، يثري ال�شخري������ة اإذ ي�شتورد قبعة 

بينما حتتاج قدم������اه العاريتان املغرتان اإىل 

حذاء..«.
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ل يحتمل راه������ن حالنا العرب������ي مزيداً 

من خ������داع الذات. »كيف ميك������ن للم�شلمني 

خر  �شعوباً اأو حكوم������ات اأن يتحاوروا مع الآ

أو  آ�شيوياً ا أو ا أوروبي������اً ا أو ا �ش������واء كان اأمريكياً ا

اإفريقياً وهم لي�ش������وا على قلب رجل واحد، 

وه������م عاجزون عن احلوار م������ع النف�ض« )د. 

حممد ال�شعيد اإدري�������ض، حوارات لبد منها، 

اخلليج، 2007/2/23(.

ملاين هانز كونغ  اعتر عامل الاله������وت الأ

)Hans Küng( اأن احل������وار بني املذاهب 

امل�شيحية اأو ما يعرف باحلركة امل�شكونية قد 

حقق ال�شالم داخ������ل امل�شيحي، التي عا�شت 

حروباً و�رشاعات بينية حادة، وقد خرج فينا 

من دع������ا اإىل ال�شتفادة من ه������ذه التجربة، 

أك������رث جدية و�شفاء بني  بحيث ينطلق حوار ا

�شالمي������ة لت�شييق �شقة اخلالف  املذاهب الإ

املفتعل وجتاوز الفوارق البائ�شة البعيدة عن 

�شالمي التي بينها القراآن  مقا�ش������د الدين الإ

و�رشحتها ال�شنة النبوية. هذا احلوار الداخلي 

املطلوب ي�شم������و على املح������اولت الفجة اأو 

املظهرية التي يح�������رش اإليها امل�شاركون وقد 

اأخف������ى كل منهم �شيفاً اأو خنجراً وجعل همه 

خ������ر، ل القرتاب اجلمعي  ت�شفي������ه الراأي الآ

امل�شرتك من ال�ش������واب واحلقيقة. مثل هذه 

اخلطوة  هي التي تي�������رش تقارباً لغنى عنه 

�شالمية،  بني املذاه������ب واملدار�ض الفقهية الإ

ديان الكرى  يوؤهلها حلوار جاد هادف مع الأ

خ������رى، يف �شياق ح������وار ح�شاري/ ثقايف  الأ

خر. دائم مع الآ

يغال يف الت�شتت والفرقة وتكري�ض  اإن الإ

التجزئ������ة وتقدي�������ض الفتات الكي������اين الذي 

افتعله مارك �شايك�������ض وجورج بيكو والتزام 

بلف������ور، هو جوه������ر اأمرا�������ض مزمنة حولت 

نانية  العرب اإىل ما يداين الهباء، وكر�شت الأ

والف�شاد والتن�شل من الواجب وخداع الذات 

ونه�شها.

راأى مرزوق احللبي الكاتب الفل�شطيني- 

املقيم يف دالية الكرمل، قرب يافا املغت�شبة، 

اأن غي������اب الفئ������ات الو�شط������ى العربية غّيب 

ن العالقة  ال�شالعني بدور وكي������ل التغيري. لأ

ح������زاب وب������ني ال�شعب  أو الأ نظم������ة ا ب������ني الأ

أخ������ذ ورّد وكّر  لي�شت عالق������ة حوارية فيها ا

وفر وحتدي������ات تفر�ض تبادلي������اً بني طريف 

أو موقعي اله������رم، القائد وال�شعب،  املعادلة ا

أو مغّي������ب.  ا للح������وار غائ������ب  املو�ش������ل  ن  لأ

فالفئات الو�شطى ت�شطل������ع يف العادة بدور 

التغي������ري يف كل املج������الت والجتاهات، يف 

عمال والقيم  فكار والأ املوارد واخلرات والأ

ن�ش������اق والنظم. ومن هنا هذا  واملفاهيم والأ

الفقر يف قوى التغيري يف املجتمعات العربية 
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وانح�ش������ار اللعبة بني قوى �شلط������ة م�شتبدة 

أو  وقوى معار�شة �شعبي������ة و�شعبوية علمانية ا

دينية )احلياة، لندن، 2006/11/9(.

�شكاليات   ط������رح بع�شنا ع������دداً م������ن الإ

التي قد متكن من الذوبان الثقايف؛ وبالتايل 

ت�شتح������ق الدرا�ش������ة والت�شخي�������ض. من هذه 

�شكاليات الثقافية العربية: الإ

اأوًل: اإ�سكالية امل�سدر:

يَُعدُّ عدم وج������ود م�شدر يحظى باإجماع 

أ�شا�شياً لثقافتها  ن تكون مرّداً ا مة العربية لأ الأ

وتكون لها �شفة ال�شدارة وال�شمولية تعك�ض 

التباين املوج������ود داخل هذه الثقافة، فهناك 

ه������م للثقافة العربية  من يرى اأن امل�شدر الأ

خرون اأن  �شالمي، يف حني يرى الآ الدي������ن الإ

ه������م واأن الكثري مما  العائل������ة هي امل�شدر الأ

�شا�ض قيم  ������ى قيماً ديني������ة ه������ي يف الأ ي�شمَّ

عائلي������ة دخلت الدين وا�شتمرت فيه واأخذت 

خر اأن امل�شدر  �شكاًل دينياً، ويرى البع�ض الآ

أ�شاليبها والبيئة  هم هو اأمن������اط املعي�شة وا الأ

ب�شكل ع������ام، معللني ذل������ك اأن التنوع امل�شار 

اإليه ن�ش������اأ يف الثقافة العربي������ة نتيجة عمل 

�شاليب املعي�شية، فاأ�شبحت هناك  البيئة والأ

أخ������رى ريفية زراعية  ثقاف������ة بدوية دعوّية وا

كذلك ثقافية ح�رشية جتارية، بينما يرف�ض 

خرون ق�رش م�شدر الثقافة العربية على  الآ

عمل واحد بحجة اأن الثقافة العربية ثقافة 

عام������ة وعاملية؛ لذلك يج������ب اأن ت�شتمد من 

آدابها، وم������ن الدين والعائلة  اللغة العربية وا

نتاج املت�شابهة والتحديات والنظام  واأمناط الإ

العام ال�شائ������د ووحدة التجرب������ة التاريخية، 

فاأين ت�شتق������ي ثقافتنا العربية؟ فاإذا تعار�ض 

اأحد تلك امل�شادر فاأيها يُقّدم؟ هذه اإ�شكالية 

حتتاج اإىل حل باإجابة مقنعة.

ثانيًا: اإ�سكالية منهجية:

�شكالية املنهجية يف عدم وجود  تتمثل الإ

منه������ج للثقاف������ة اأو عدم و�شوح������ه، ومبعنى 

اآخر فق������دان املعايري البنائي������ة التي يتحدد 

بها الثواب������ت واملتغريات يف الثقافة العربية، 

بتحدي������د امل�شلم������ات غ������ري القابل������ة للتغيري 

والتعدي������ل، وو�شع �شوابط معينة للمتغريات 

�شواب������ط زماني������ة ومكانية وبيئي������ة ل �شيما 

يف ظل معطي������ات الثورة العلمي������ة والتقنية 

الت������ي ميكن اأن ت�شب������ح الثقافة يف حالة من 

التغري ال�رشيع بتاأثري هذا الفي�ض الهائل من 

لت عملية ال�شتعارة  املعلومات واملعارف و�شهَّ

والتكيف يف �شكل اأ�رشع من معدلها الطبيعي 

مما قد يوقع يف فخ الذوبان.

ثالثًا: اإ�سكالية اخللط املفاهيمي:

اخللط بني املفاهيم وبع�ض امل�شطلحات 

وامل�شمي������ات اإ�شكالية اأخ������رى تواجه الثقافة 



��

التثاقف عرب التباين احل�ساري

العــــــدد 535 ني�ســـــان  2008

العربية وتهددها بالذوبان، فمع نفوذ العوملة 

�شكالي������ة  أدواته������ا واإجراءاته������ا ازدادت الإ وا

غمو�شاً فعل������ى �شبيل املثال، ن������رى انحرافاً 

ثقافياً وفكري������اً وا�شحاً يلف بغطاء النفتاح 

�شالة واحلفاظ على  والتثاقف يف توليفة الأ

الهوي������ة، ويف اأحي������ان كثرية ميك������ن لخرتاق 

مة بثمن بخ�ض بحجة  ثقافتنا وتعر�ض هوية الأ

التحدي������ث واملعا�رشة، مم������ا ي�شمح للتطاول 

والنيل م������ن املبادئ وامل�شلّم������ات والطعن يف 

الثوابت حتت �شعار التعددية والدميقراطية 

وحتمية اخلالف، يف ح������ني تكبت احلريات 

أد احلقوق حت������ت مظلمة احلفاظ على  وتوا

من القومي وامل�شلحة الوطنية هذه بع�ض  الأ

�ش������كالت الت������ي تواجه الثقاف������ة العربية  الإ

طرحناه������ا؛ لرتاجع نف�شه������ا وتف�شح املجال 

أمام نقد ذاتي ه������ادف«. )اإبراهيم الطارق،  ا

الثقافة العربية ومقوم������ات ال�شمود، موقع 

منتدى حوارات الفاخرية(.

ل������ن اأقف كثرياً عن������د التوال������د املت�شارع 

للتغريبي������ني الع������رب املبهوري������ن بالغرب اإىل 

درجة ال�شتالب والتبعية له والتال�شي اإزاءه، 

لكنني اأجد ما ه������و جدير بالنقا�ض يف طرح 

بع�ض راف�شي ا�شرتاط التكافوؤ ممن ي�شتلون 

نبياء  حجة قوي������ة، فيذكرون كيف ح������اور الأ

�شعف  اأقوامه������م وبينم������ا كانوا الط������رف الأ

مبعايري الندية والقوة اإزاء احلكام واملتكرين 

والطغ������اة، ولكن احلوار واجل������دل والرهان 

ثر  أث������ري والأ قناع جع������ل لدعوتهم التا ث������م الإ

بعك�ض اجلبابرة والطغاة. ويقدم هوؤلء دعوة 

الر�شول حممد �شلى اهلل عليه و�شلم برهاناً، 

�شعف،  فق������د حاور امل�رشكني وهو الطرف الأ

وزعزع قناعاتهم العتقادية باحلوار. ولذلك 

يرون اأن احلوار يطل������ب لذاته بغ�ض النظر 

عن املعايري وال�شرتاطات ولو كانت وجيهة. 

خر املختلف، واإن  ويوؤكدون اأن احلوار مع الآ

أ  كان معادياً وكارهاً ملعتقداتنا واأفكارنا مبدا

اإ�شالم������ي اأ�شيل. بل ذهب د.حامد الرفاعي 

�شالمي، اإىل اعتبار القول  رئي�ض املنت������دى الإ

ب�������رشورة التكاف������وؤ �رشطاً لزم������اً مل�رشوعية 

خ������ر مزايدة على منهج ر�شول  احلوار مع الآ

اهلل، �شل������ى اهلل علي������ه و�شلم، ال������ذي حاور 

أ�شد حالت �شعفه الب�رشي  كفار قري�ض ويف ا

أ�شكو �شعف قوتي وقلة حيلتي  )الله������م اإليك ا

وهواين على النا�������ض(. واقتدى به جعفر بن 

أب������ي طالب ر�شي اهلل عنه حماوراً النجا�شي  ا

أ�شاقفت������ه وهو مطارد من اأهله وقومه فاثر  وا

يف النجا�ش������ي وحا�شيته ب�ش������دق بيانه وقوة 

أبكاه������م واأقنعهم بعدال������ة ق�شية  حجت������ه، وا

املهاجرين.

ن������رى هنا اأن ما توف������ر للر�شول من دعم 
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اإله������ي لدعوته، تثبيتاً وتعزيزاً ملنهج تت�شمنه 

الدع������وة، لين�شحب بال�رشورة على كل زمان 

لهية توؤخذ  وكل حال، كم������ا اأن التعالي������م الإ

متكاملة وبتفهم عميق ملقا�شدها وانطباقها 

على احلالة املق�شودة. يظل قول اهلل هادينا 

مثاًل اإذ خاطب نبيه قائ������اًل: »ادع اإىل �سبيل 

رب���ك باحلكمة واملوعظة احل�سن���ة وجادلهم 

بالتي هي اأح�سن«، لكن التزامنا هذا التوجيه 

أوامره  لهي ل يج������وز اأن يجعلنا نغفل عن ا الإ

عز وجل يف جماهدة املعتدين الذين ليجدي 

معهم حوار ولموعظ������ة، فمقارعتهم واجب 

ليقبل تهرباً ولم������داورة، التزاماً بقوله عز 

وجل: »اقتلوهم حيث ثقفتموهم واأخرجوهم 

أمل يخرجوا املاليني  م���ن حي���ث اأخرجوك���م«: ا

منا اقتالع������اً وقهراً من ياف������ا وحيفا وعكا 

وطريا والنا�رشة والقد�ض وبئر ال�شبع واللد 

والرملة واجلولن وبغداد واملو�شل والفلوجة 

أمل يجاهروا باإ�رشارهم على  والرمادي؟.. بل ا

اإخراج ثالثمئة ملي������ون عربي من عروبتهم، 

واإخ������راج مليار ون�ش������ف امللي������ار م�شلم من 

اإ�شالمهم؟

أبداً، بل نلح على  ل�شن������ا راف�شني للحوار ا

�شاليب.  �رشورة تكرار املحاولت وت�شويب الأ

ول�شن������ا ن�شك يف اأن دخ������ول الع�رش من باب 

التثاق������ف والتالق������ح احل�ش������اري واحل������وار 

ف�شل. بل اإننا نرى  احل�شاري هو اخليار الأ

اأن ثقاف������ة احلوار وامل�شاركة هي يف ال�شميم 

ن�ش������ان من طغيان غريزة  من وعي يحرر الإ

خر حتى لو  التملك وتتيح ل������ه العرتاف بالآ

كان خمتلفاً، كما اأن ثقافة التداول تتطلب ما 

هو اأكرث من هذا، وهي ل تتم باتخاذ قرارات 

حا�شمة، اأو ملجرد اأن هناك مبادرات فردية 

أو تب�رش بها. واإذا كان اهلل عز وجل  تطرحها ا

ق������د اأمر نبيه مو�شى واأخ������اه هارون باحلوار 

حتى مع فرعون ال������ذي متادى طغياناً وقال 

على« فقال تبارك وتعاىل:  لقومه »اأنا ربكم االأ

»فاأتي���اه فق���وال له ق���واًل لينًا لعل���ه يتذكر اأو 

وىل بنا اأن نقتدي بهذا ال�شلوك  يخ�سى«، فالأ

يف زمانن������ا املتاأخر. لك������ن للتثاقف والتالقح 

واحل������وار �������رشط يف غاية الب�شاط������ة، تنتفي 

اإمكانية حدوث العمليات التفاعلية بانتفائه، 

خر بنا وقبوله  ذلك هو اع������رتاف الطرف الآ

أ التكافوؤ الن�شبي بينن������ا وبينه ولو من  مبب������دا

ن�شاني������ة،  خ������الل انتمائن������ا امل�ش������رتك اإىل الإ

خر علينا  أنك������ره الطرف الآ وه������و انتماء اإذا ا

أو �ش������كك بقيمته لن يظل للح������وار معه اأي  ا

خر م�شبقاً  معن������ى. عندما ي�شمم الطرف الآ

أو اإن������كار وجودنا، ويف اأح�شن  عل������ى اإبادتنا، ا

ح������وال مين علينا بقبول������ه با�شتعبادنا، ل  الأ

جند فر�شة لتفاعل اإيجابي، اإذ املطلوب منا 

ر�شوخاً مهين������اً، وا�شتقالة من الذات وقبولً 

بتاأبيد دور املفعول به والتابع الذليل.
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ح������ذر د. حممد ال�شعي������د اإدري�ض من اأن 

آف������اق احلوار والتعاي�ض تتبدد يوماً بعد يوم،  ا

خ�ض ب������ني احل�شارتني والثقافتني  وعلى الأ

�شالمي������ة والغربية، مع ات�شاع فجوة توازن  الإ

الق������وة واملكانة بينهما. اإذ ت�شع هذه الفجوة 

التي ت������زداد ات�شاع������اً اإحداهم������ا يف مكانة 

خ������رى يف موقع التابع  املهيمن امل�شيطر والأ

اخلا�ش������ع الذليل. وهكذا ي�شتحيل حوار بني 

خر عبداً.  من يرى نف�شه �شيداً ومن يرى الآ

ح������وار  لتاأ�شي�������ض  احلقيق������ي  مدخلن������ا 

وتعاي�ض م������ع احل�شارة الغربي������ة بالتحديد 

�شالمية  هو النهو�ض باحل�شارة والثقافة الإ

م������ن حالة الدوني������ة وال�شع������ف الراهنة اإىل 

أو ت������وازن القوة  م�شت������وى كاف م������ن تكاف������وؤ ا

خرى ال�شتعالئية  واملكانة مع احل�ش������ارة الأ

الت������ي ل تعرف ولتري������د اأن تعرف غري لغة 

القوة والهيمنة وال�شيط������رة واإمالء ال�رشوط 

خرين  وفر�ض اإيديولوجيتها وثقافتها على الآ

ن من حوار  خ�شاعهم. لفائدة حقيقية الآ لإ

أو الثقافتني، فهو  ب������ني هاتني احل�شارت������ني ا

جمرد ا�شتجداء لعط������ف طرف قوي، يعرف 

أنه  أن������ه قوي، على ط������رف �شعيف ي������درك ا ا

�شعيف، ور�شي اأن يبقى �شعيفاً.

ن�شهد يف املقابل كي������ف مل تعد احل�شارة 

الغربي������ة تتعام������ل بغطر�ش������ة وا�شتع������الء مع 

ح�شارت������ني �رشقيت������ني اأخري������ني كانتا، حتى 

�شنوات قريبة، يف م�شت������وى من القوة قريب 

�شالمي������ة وهما  من احل�ش������ارة العربي������ة الإ

والهندي������ة. غريت  ال�شيني������ة  احل�شارت������ان 

احل�شارة الغربية تعاملها بعد نهو�ض �شيني 

واآخر هندي عدل موازين القوة وحققا قدراً 

م������ن التكافوؤ والتوازن يف الق������وة واملكانة مع 

ن  احل�شارة الغربية. باتت ال�شني والهند الآ

�رشيكني فاعلني فيما يعرف بالنظام العاملي 

ن تكونا �رشيكتني يف قيادة عاملية  وت�شعيان لأ

قطاب بدلً لنظام  جماعية لنظام متعدد الأ

حادي������ة القطبي������ة املتداع������ي. يف املقابل،  الأ

أياً من احل�شارت������ني ال�شينية والهندية  فاإن ا

�شالمية  لتتعام������ل مع احل�ش������ارة العربية الإ

العن�������رشي  الغربي������ة  احل�ش������ارة  كتعام������ل 

ال�شتعالئي. قد يكون للم������وروث التاريخي 

يجاب������ي يف احلالتني الهندي������ة وال�شينية  الإ

دوره امله������م، لك������ن الفج������وة املح������دودة يف 

توازن القوة واملكان������ة بني احل�شارة العربية 

�شالمية واحل�شارت������ني ال�شينية والهندية  الإ

هم. )د. حممد ال�شعيد اإدري�ض: توازن  هي الأ

القوة واملكانة، اخلليج، 2007/8/1(.

وباخت�شار: نعم حل������وار وتفاعل وتعاون 

أو تبعية  خر، ول للتحاق ق�������رشي به ا م������ع الآ

وخ�شوع له.

¥µ
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ك������رث تفاقماً يف  أن الهم������ود هو املر�������ض النف�شي الفيزيولوجي الأ ل�ش������ك ا

جمتمعاتن������ا املعا�رشة.رغم ذلك ي�شاء فهم������ه وعالجه. اإذ كثرياً ما ن�شفه باأنه 

جم������رد رد فع������ل على اأحداث يومي������ة مزعجة. بينما تكمن ج������ذوره عادة يف 

حيان نعاجله بطريقة واحدة بينما  وىل من حياتنا ويف كثري من الأ ال�شنوات الأ

أ�ش������كال ومظاهر خمتلفة بح�شب طبيعة كل �شخ�ض. ف�شاًل عن ذلك  يتبدى با

نعد هذا مر�ش������اً نف�شياً فقط بينما اأظهرت البحوث احلديثة وجود اإ�شابات 

❁

اأ�ستاذ جامعي وباحث �سوري )مقيم يف باري�ض(

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

الهمــــود مر�ض الع�صــــر

❁

˜
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فيزيولوجي������ة يف خمتلف مناطق الدماغ مما 

دراكية. يوؤدي اإىل تدهور كبري يف قدراتنا الإ

ع������الوة عل������ى ذل������ك يوؤثر الهم������ود على 

نتاجية وبالتايل القت�شادية مما  طاقاتنا الإ

يج������اد اأدوية  يدف������ع املخاب������ر ال�شيدلنية لإ

فعال������ة و�رشيعة لل�شف������اء من������ه. ولي�ض لهذه 

دوية  املخاب������ر وباحثيه������ا النية ال�شم������اح لالأ

أنفها يف  ع�شاب وغريها بو�شع ا الطبيعية- الأ

هذه الق�شاي������ا. اإذ اإن اخل�شائر القت�شادية 

�شاب������ة بالهم������ود تتطلب  املرتتب������ة عل������ى الإ

الفعالي������ة وال�رشعة يف اإيجاد احللول اإ�شافة 

ن�شاين. اإىل اجلانب الإ

تعريف الهمود:

يعرف قامو�ض لرو�ض الكبري لعلم النف�ض 

الهمود. باأنه مر�ض عقلي يتميز بتغري عميق 

يف احلالة النفعالية للفرد حيث ي�شود احلزن 

العميق ومعاناة ال�شمري وتباطوؤ احلركة.

يرتافق ه������ذا اأحياناً بالقل������ق كما يوؤدي 

الهم������ود باملري�ض اإىل ال�شع������ور املوؤمل بالعجز 

الع������ام والقدرية املت�شائمة. كما يوؤدي اأحياناً 

أف������كار �شبه هذياني������ة مرتبطة  اإىل اج������رتار ا

هلية وحتقري  بال�شع������ور بالذن������ب وع������دم الأ

الذات مم������ا يدفع املرء اأحيان������اً اإىل التفكري 

قدام عليه؟ بالنتحار بل الإ

ما هي اأ�سباب الهمود؟

غريقي �شينيك  ق������ال مرة الفيل�ش������وف الإ

لم ال�شغ������رية تف�ش������ح ع������ن نف�شها اأما  »الآ

الكبرية فت�شمت«.

أ�شئلة يطرحها الهمودي على نف�شه  اأول ا

أنا بال������ذات؟ ماذا حدث يل؟ ما �شبب  »ملاذا ا

ه������ذا؟ ماذا اأفعل؟ اإن حاجتنا للفهم واإعطاء 

أم������ر طبيعي، وخا�شة  معن������ى ملا يح�شل لنا ا

يف حال املعاناة املوؤمل������ة، وغالباً ما نلجاأ اإىل 

ن هذا ب�شبب عملي،  التف�شريات الظاهرية، لأ

لو كانت اأموري املادي������ة اأف�شل لكان الو�شع 

حد كي لاأكون وحيدة..  أنا بحاجة لأ اأح�شن، ا

أنفع  أنا لا أ�شباب داخلية.. هذه خطيئتي، ا أو ا ا

ين ل اأمار�ض  خرين. لأ ين مل اأجنح كالآ ل�شيء، لأ

العبادة كما يجب«.

اإن التف�شريات التي تُعطى غالباً ما تكون 

�شباب احلقيقية للهمود. وغالباً  بعيدة عن الأ

ما ت�ش������كل عائقا يف عملي������ة ال�شفاء عندما 

تكون احلالة حتت اإ�رشاف طبيب نف�شي.

مرا�������ض النف�شية  اإن الهم������ود كغالبية الأ

ل يح�ش������ل نتيجة لعامل واحد، واإمنا ب�شبب 

آليات ذات �شفات متنوعة  م������ن جمموعة من ا

يجهلها �شاحبها متاماً.
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اأول م������ا منيز ع������ادة العوام������ل احليوية 

»البيولوجي������ة« والنف�شي������ة والبيئي������ة »وهذه 

مرتبطة باملحيط الجتماعي والعائلي«.

اإذ تتقدم يف حالة الهمود بع�ض العوامل 

عل������ى غريها وتهيئ الرتب������ة اخل�شبة لذلك. 

وهنا ميكن ال������كالم عن عوامل ذات خطورة 

بوين  »عوامل ه�شا�شة« اأن يكون مثاًل اأحد الأ

م�شاباً بالهم������ود يزيد من احتم������ال اإ�شابة 

ولد بذلك. يوج������د اأي�شاً عامل اخلرات  الأ

بوين التي يعي�شها الطفل  أو �شجار الأ املوؤمل������ة ا

ال�شغري مم������ا يزيد م������ن اإمكانية وقوعه يف 

يام. الهمود يف قابل الأ

ثمة عوام������ل اأخرى حت�ش������ل قبل ظهور 

الهمود وت�شمى عوامل حافزة للهمود.

العوامل احليوية »البيولوجية«:

يرتب������ط ظه������ور الهم������ود با�شطراب يف 

الوظائ������ف العقلي������ة، اأي اأن هناك اإ�شابة يف 

وظائف الدماغ ولي�ض يف بنيته. تف�رش ظاهرة 

ا�شطراب وظائ������ف الدماغ بوجود �شذوذ يف 

عمل اخلاليا الع�شبي������ة الدماغية مثل نقل 

وتنظيم بع�ض العنا�رش الكيميائية يف عملية 

التوا�شل بني هذه اخلاليا.

يعرتف الخت�شا�شيون باأنه من ال�شعب 

يف الوقت احلا�رش معرفة فيما اإذا كان هذا 

أو نتيجة للهمود.  ال�شذوذ هو ال�شبب الرئي�ض ا

مهم������ا يكن من اأمر فاإن اإع������ادة تنظيم هذه 

الوظائف لبد منه ل�شتعادة الو�شع الطبيعي 

دوية امل�شادة  أ عمل الأ لعملها. وهذا هو مبدا

للهمود.

كم������ا اأن م������ن املعروف الي������وم اأن العالج 

النف�ش������ي يق������ود اإىل نتائج جي������دة اإذا كانت 

احلالة معتدلة اخلطورة.

العوامل النف�سية:

أي�ش������اً عوام������ل نف�شي������ة خا�شة  هن������اك ا

م�شوؤولة عن الهمود من مثل م�شاعر الفقدان 

أو �شيء ه������ام، اأو معتقد«،  »فق������دان اإن�شان، ا

�رشاع ال�شمري، اعتقادات �شلبية. �شوء تقدير 

أ�شتطيع فعل �شيء   أن������ا ل ا ال�شخ�������ض لذاته »ا

أ�شاوي �شيئاً«. جتد بع�ض  أنا ل ا ب�شكل جيد، ا

ليات جذوره������ا يف الطفولة »بداية  ه������ذه الآ

العالقات مع الوالدين، اأول خرة يف م�شاعر 

أو  الفقدان، الوحدة، العجز، ال�شعور بالذنب ا

العار..«.

ثمة عوام������ل اأخرى ترتب������ط مع عنا�رش 

خ������رات حديث������ة، »مث������ل �شدم������ات احلزن 

أو  أو مثل اأعلى، ا الناجم������ة عن فقد عزي������ز، ا

�شورة للذات«.
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أن���������واع  ا ب���ع�������ض  اإن 

امل�شتوى  »على  ال�شلوكات 

ال���ع���ق���ل���ي، وال���ع���اط���ف���ي، 

اإىل  �شافة  بالإ والعالئقي« 

آليات الدفاع  أ�شكال ا بع�ض ا

املنا�شبة.. غ��ري  النف�شية 

م��ور ميكن اأن  كل ه��ذه الأ

ت�شاعد على ظهور الهمود 

وتوطيده.

ه���ن���اك م���ث���اًل ب��ع�����ض 

يعانون  الذين  �شخا�ض  الأ

م������ن ال�����ه�����م�����ود ن��ت��ي��ج��ة 

»اإذ  ���ش��ل��ب��ي��ة  اع���ت���ق���ادات 

أن��ف�����ش��ه��م غري  ي��ع��ت��ق��دون ا

قادرين اأو غري كفوؤ للقيام 

أولئك  أو ا عمال« ا ببع�ض الأ

مور.  الذين ليروا اإل اجلانب املت�شائم من الأ

أنف�شهم. ونرى  جتاه النا�ض من حولهم وجتاه ا

اليومية  حداث  الأ يحللون  �شخا�ض  الأ هوؤلء 

كرث �شوداوية، دون الرغبة  دوماً من اجلانب الأ

يف ا�شت�شفاف اجلوانب امل�شيئة فيها.

أي�شاً يلعب الع������الج النف�شي دوراً  وهن������ا ا

هاماً يف حت�شني هذه احلالت.

العوامل املرتبطة باملحيط الجتماعي 

اأو العائلي:

بع�ض اأحداث احلياة املوؤملة جداً، �شغوط 

احلي������اة املفرطة وامل�شتم������رة، كل هذا ميكن 

اأن ي�شج������ع على ظهور الهم������ود،  مثاًل موت 

�شخ�������ض عزيز جداً، فق������دان عمل، انقطاع 

أو  عالق������ة عاطفي������ة، طالق، �������رشاع عائلي ا

اجتماعي..
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أي�ش������اً عوامل م�شاهم������ة وذات  توج������د ا

خطورة منها ح�شور اأو غياب بع�ض عوامل 

احلماي������ة يف حميط املرء، والت������ي ميكن اأن 

تلع������ب دوراً يف حماية املرء م������ن وقوعه يف 

أ�شخا�ض اأقرباء  براث������ن الهمود. اإذ اإّن وجود ا

أو  واأ�شدقاء خل�ض ميك������ن العتماد عليهم ا

النخ������راط يف فعاليات فردي������ة م�شوقة، كل 

ذلك ميكن اأن يحمي من ال�شقوط يف الهمود 

أو ي�شاع������د على ال�شفاء من������ه وبالعك�ض فاإن  ا

غياب ه������ذه العوامل ميك������ن اأن ي�شجع على 

ظهوره اأو عودته مرة اأخرى.

العوامل الرتبوية »مرحلة الطفولة«:

أو  آباء �شارين ا �شوء معاملة الطفل، وجود ا

غائبني اأمور ت�شبب ا�شطرابات القلق املبكر، 

والطفول������ة كما نعرف هي مرحلة على غاية 

من احل�شا�شية جتاه عوادي الزمن.

من امل������ادي للطفل نراه  رغم �شم������ان الأ

اأحياناً غارقاً يف حمي������ط �شلبي يف اأعماقه، 

نتيجة النقد امل�شتمر وال�شخرية منه كما اأن 

هل مثلما احلماية املفرطة اخلانقة  غياب الأ

وغ������ري املالئم������ة ميكن اأن ي������رتكا على املدى 

آثاراً �شيئة عل������ى الوظائف النف�شية  الطويل ا

وتطور ال�شخ�شية، كل ه������ذه العوامل ميكن 

اأن ت�شاهم يف زيادة اله�شا�شة الداخلية جتاه 

الهمود.

ننا  غري اأن هذا لي�ض له �شفة احلتمية، لأ

جند اأحياناً العديد من الرا�شدين الهموديني 

الذي������ن متتع������وا يف �شغره������م بطفولة هامة 

و�شعيدة ومفعمة بالبهجة.

عموم������اً ميكن الق������ول اإن احلفاظ على 

التنا�شق العاطفي والعائلي والرتبوي للطفل 

يلعب دوراً هاماً يف م�شتقبله النف�شي.

ماهي الوجوه املختلفة للهمود؟

كرث  املراحل املتميزة للهمود..  ال�شيغة الأ

تكراراً.. 

غالباً م������ا يظهر الهمود عل������ى مراحل. 

مرحل������ة همودي������ة ذات �شف������ات متميزة، اأو 

مرحلة همودية �شمولية.

- يت������م ت�شخي�������ض مرحل������ة الهمود ذات 

ال�شفات املتميزة على ال�شكل التايل..عندما 

تتجاوز املرحل������ة الهمودية مدة خم�شة ع�رش 

مور التالية: يوماً وتت�شف بالأ

مزاج حزين وخا�شة يف ال�شباح.  -1

�شياء يف احلياة  فقدان الهتمام بالأ  -2

اليومية حتى تلك التي كانت عادة تثري اللذة 

وال�رشور.
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اإح�شا�ض بالتعب.  -3

انخفا�������ض الق������درة عل������ى الرتكيز   -4

و�شعوبة يف اتخاذ القرارات.

أو بالعك�ض  حيوي������ة مفرطة ون������زق ا  -5

تباطوؤ يف احلركة.

ا�شطراب اأوقات النوم.  -6

�شعور بالذنب وحتقري الذات.  -7

خوف مولد للقلق ونوبات غم.  -8

اأفكار انتحارية.  -9

أو انخفا�ض يف الوزن. زيادة ا  -10

عالوة على ذل������ك عدم �شعور املرء   -11

باأنه مري�ض.

�سكال املختلفة للهمود: الأ

كرث  هم������ود رد الفعل.. وهو الهم������ود الأ

�شيوعاً.. ويظهر عقب حادث غري متوقع يهز 

امل�شاريع احليوية لل�شخ�ض.

أ�شباب خمتلفة بع�شها مل يكن  ويع������ود اإىل ا

منتظراً..

..وفاة اأو مر�ض خطري اأ�شاب قريباً.

..انف�ش������ال، طالق، انتقال من منزل اإىل 

اآخر.

..حادث خطري، اعتداء، اغت�شاب.

وبالفعل فاإن الهمود مر�ض يتكرر ت�شل�شله 

خ������الل مراحل احلياة، وكل همود جديد هو 

�رشبة عنيفة للمرء، وت������زداد ه�شا�شة الفرد 

جتاه العوام������ل النف�شية للهم������ود مع م�شي 

يام. الأ

اإن ال�شف������اء عل������ى امل������دى البعيد يتطلب 

و�شع ا�شرتاتيجيات قادرة على التنبوؤ بهجمة 

الهمود املقبلة، وذلك بالتن�شيق وب�شكل فعال 

بني خمتل������ف الو�شائ������ل النف�شي������ة العالجية 

واحليوية »البيولوجية«.

وم������ن ال�رشوري ب������ذل املزيد من اجلهد 

للق�شاء على هذا املر�������ض ب�شكل جذري اإن 

رهان امل�شتقبل هو الك�ش������ف والتنبوؤ قبل اأن 

أ الهمود مرحلته. وتتطلب هذه اخلطوة  يبدا

معرفة لعوام������ل ال�شعف ومقاومة ال�شغوط 

عند املري�ض.

خرى: اأ�سكال الهمود الأ

الهم������ود الف�شلي.. م������ن ال�شهل التعرف 

أي������ام ت�رشين  علي������ه اإذ يظه������ر مع بداي������ات ا

الثاين »نوفم������ر« وذلك بظهور �رشيع لفقدن 

�شي������اء و�شع������ف العالقات مع  الهتم������ام بالأ

املحي������ط. ترتافق ه������ذه امل�شاع������ر بعدد من 

ال������دللت مثل �شعور دائ������م بالتعب، �شعوبة 

ال�شطالع بامله������ام اليومية وذلك ب�شبب من 
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انخفا�ض القدرة على الرتكيز، قلق دائم مع 

نفحات م������ن الغم، ف������رط ح�شا�شية، اندفاع 

زائد لتناول ال�شكريات. ا�شطراب يف النوم، 

أو انخفا�ض  انخفا�ض الطاقة اجلن�شية، زيادة ا

يف الوزن مع ورود اأفكار انتحارية.

طباء ذل������ك اإىل انخفا�ض �شوء  يع������زو الأ

النهار وهذا ي������وؤدي اإىل ا�شطراب يف اإفراز 

�شابة بهذه  مادة امليالتون������ني وبالتايل اإىل الإ

عرا�ض.  الأ

هذا النوع م������ن الهمود ي�شي������ب الن�شاء 

أربع مرات اأكرث من الرجال«.  خ�ض »ا على الأ

دوية يف مطلع  لهذا ال�شبب ت�شارع �رشكات الأ

دوي������ة املن�شطة  كل خري������ف اإىل الدعاية لالأ

والفيتامين������ات م�شتفيدين م������ن هذا العطاء 

الطبيعي وما تلبث اأن تتال�شى هذه الظاهرة 

�شارة اإىل اأن هذا النوع  يف الربيع. وجتدر الإ

من الهمود الف�شل������ي لي�شيب اإل فئة قليلة 

من النا�ض.

مومة: الأ

وهي مرحل������ة ذات خطورة عموماً حيث 

تاأتي اأحياناً املرحل������ة الهمودية بعد �شهرين 

م������ن الو�ش������ع. وهي حال������ة جدي������ة ولها كل 

�شفات احلال������ة املر�شية »مدتها، ظواهرها، 

أة من اأ�شل ع�رش  نتائجها..« وهي ت�شيب امرا

ن�شاء.

هم������ود الو�شع هذا يختل������ف متاماً عما 

ي�شم������ى ب�»بيبي بل������وز Baby-blws« وهو 

حال������ة عاطفية ق�ش������رية امل������دى ولها بع�ض 

أة من اأ�شل  العوار�ض اجل�شدية، ت�شيب امرا

اثنت������ني وتاأتي يف الي������وم الثالث بعد الو�شع، 

أيام فقط. وتدوم عدة ا

احلداد:

م������ن الطبيعي ال�شع������ور مبظاهر الهمود 

أ�شابيع احلداد الت������ي تاأتي بعد فقد  خ������الل ا

عزيز. وهي ظاه������رة عادية وميكن اإذا �شئنا 

أو اأي  اللج������وء اإىل اخت�شا�ش������ي بال�شح������ة ا

�شخ�ض اآخر نركن اإليه لتفريغ �شحنة م�شاعر 

احلزن.

ولكن اإذا ما جت������اوزت هذه املرحلة مدة 

أو بلغت ح������دة غري طبيعية ين�شح  ال�شهرين ا

عنده������ا باللج������وء اإىل اخت�شا�شي بال�شحة 

النف�شية.

تبدل �سفات الهمود مع العمر:

طفال واملراهقون: - الأ

اإن غالبية ال�شفات الهمودية التي نراها 

أو املراهق.  عند الرا�شد جندها عند الطفل ا
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اإل اأن بع�������ض املظاهر الهمودي������ة ميكن اأن 

تتماي������ز عن بع�شها بع�ش������اً بح�شب املراحل 

العمرية.

1- عند الطفل:

يظه������ر الهم������ود م������ن خ������الل �شلوكيات 

أو بالعك�ض، النزق وفرط  الن������زواء، الغياب، ا

الفعالي������ة، علم ال�ش������ر، القل������ق، الندفاع، 

العدواني������ة، الغ�شب، العن������ف، رف�ض النوم، 

ظافر، ميل لتناول ال�شكريات  عادة قر�ض الأ

بوين اأو  واعتماد عاطفي مفرط على اأحد الأ

على قريب.

2- وعند املراهق:

يظهر الهمود من خالل ت�رشفات �شارة 

ب�شحته، مث������ل تناول الكح������ول واملخدرات، 

دوية »�ش������د القلق،  ف������راط يف تن������اول الأ الإ

املنومات..« كما ن������رى حالت فعالية زائدة. 

�شياء م������ن حوله، اأو عدم  عن������ف وحتطيم الأ

اهتم������ام كلي مبا يحيط ب������ه وهنا ي�شتوجب 

مر ال�شتماع باهتم������ام وانتباه اإىل الطفل  الأ

واإىل املراه������ق من قبل اخت�شا�ش������ي، اإذ اإن 

أو ذاك تختلف عن  مر عند هذا ا معاجل������ة الأ

تلك التي للرا�شدين.

- املتقدمون يف ال�سن »ال�سيوخ«:

اإن الهم������ود وخط������ر النتح������ار ليوف������ر 

�شخا�ض املتقدمني يف ال�شن، بل بالعك�ض،  الأ

فمظاهر هذا املر�������ض ت�شبه كثرياً تلك التي 

�شغ������ر �شناً، ولكن  نراها عن������د الرا�شدين الأ

العرتاف باملر�ض من قب������ل �شاحبه ي�شبح 

اأكرث ع�رشاً وذلك نتيج������ة انخفا�ض الفعالية 

اجل�شدية »واأحياناً العقلية« ورف�ض العرتاف 

�شغر منه. بال�شعف جتاه الأ

�شابة  �ش������ارة اإىل اأن الإ وهن������ا جت������در الإ

أنه  باحلزن والياأ�ض يجب األ ننظر اإليه على ا

أم������ر طبيعي ملج������رد اأن ال�شخ�ض متقدم يف  ا

ال�شن، اإذ اإن خطر انتحار ال�شيوخ الهموديني 

نه������م يخت������ارون بعناي������ة الو�شائل  ج������دي لأ

قدام  النتحارية الفعالة والزمن املنا�شب لالإ

على فعلتهم.

يف  مت�ســـاوون  والن�ســـاء  الرجـــال  هـــل 

مواجهة م�ساعب احلياة؟

اإن احتمال اإ�شابة الن�شاء بالهمود خالل 

حياتهن يفوق مرتني اإ�شابة الرجال بذلك.

وال�ش������وؤال ه������ل ه������ذا عائ������د اإىل زيادة 

امل�شوؤوليات امللقاة على عاتقهن بني حياتهن 

طفال وتدبري املنزل؟ املهنية وتربية الأ

مريكيني من جامعة  عدد من الباحثني الأ

أرادوا معرفة فيما اإذا كان الن�شاء  فرجيني������ا ا
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والرجال يتحملون نف�شي������اً وبالطريقة ذاتها 

م�شاعب احلي������اة اليومي������ة؟ تابعت جماعة 

�شخمة من هوؤلء الباحثني وخالل مدة ع�رش 

�شنوات خم�ش������ة اآلف زوج م������ن التوائم من 

ذكور واإناث ولدت يف الفرتة ما بني العامني 

1934 و1974.

وظه������ر نتيجة هذه الدرا�ش������ة اأن الن�شاء 

عامة ل ي�رشحن اأن احلياة اأكرث وطاأة عليهن 

أنهن  مما عليه احلال بالن�شبة للرجال. غري ا

حداث التي  يظهرن ح�شا�شية مفرطة جتاه الأ

لها وقع موؤملاً على مزاجهن. ف�شاًل عن ذلك 

اأظه������رت الدرا�شة اأن الن�ش������اء اأكرث ح�شا�شية 

أو العائلية  جت������اه وقع امل�ش������اكل العالئقي������ة ا

»فقدان �شديق، مر�������ض اأحد اأفراد العائلة« 

بينما يتاأثر الرجال اأكرث وب�شكل وا�شح جتاه 

ال�شعوبات املهنية واملادية.

ع������الوة عل������ى ذلك ف������اإن خط������ر اإ�شابة 

أي�شاً  الن�ش������اء بالهم������ود ميك������ن اأن يرتب������ط ا

بعوام������ل بيولوجي������ة، وراثي������ة، اأو هرمونية. 

ولي�ض لهذا عالقة اإطالقاً ب�شعوبات احلياة 

اليومية. فهمود ما بعد الولدة؟ الذي اأ�رشنا 

اإليه. يرتبط ولو جزئياً بانقطاع اإفراز بع�ض 

الهرم������ون الذي يعقب ال������ولدة. ويف املقابل 

�شابة بالهمود  فاإن الرجال اأكرث احتمالً بالإ

أو انف�شال ع������ن زوجاتهم.  عق������ب ط������الق ا

وه������ذا يف�رش ولو جزئياً ارتفاع الوفيات عند 

رامل. فاجلن�ض ال�شعيف لي�ض هو  الرجال الأ

بال�رشورة مانعتقد.

ا�سطرابات اجلنون الدوري:

وهي حالة يتناوب فيه������ا الهمود وفرط 

الفعالية.

ميكن ملراحل الهمود اأن حت�شل يف اإطار 

ب�»ال�شطراب  وامل�شم������اة  امل������زاج  ا�شطراب 

أو الذه������ان الهو�شي الهمودي. يف  القطبي« ا

ه������ذه احلال ميكن ملرحل������ة الهمود اأن ت�شبق 

أو تتبع مرحلة الهو�������ض، وهي مرحلة تتميز  ا

ب�ش������دة الفعالي������ة واملرح املف������رط. اأي حالة 

معاك�شة متاماً للهمود.

خالل هذه املرحل������ة يحل فرط الفعالية 

والن�شاط حمل التباطوؤ الهمودي ويحل مكان 

الت�شاوؤم واحلزن تفاوؤل غري واقعي واإلفة يف 

خرين، كما تغمر ال�شخ�ض  غري حملها مع الآ

حاجة قوية اإىل ال������كالم واحلركة. ول يعود 

ي�شعر بحاجة للنوم، ورمبا تداهمه يف بع�ض 

احلالت اأفكار هذياني������ة، »كاأن يعتقد مثاًل 

أنه اإن�ش������ان ليقهر. وله �شف������ات خارفة..«  ا
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ينجم عن هذه احل������ال �شلوكيات غري مبالية 

اأو غري م�شوؤولة »كالتبذير يف املال« ومواقف 

غري مررة ميكن اأن ت������وؤدي اإىل اأ�رشار كبرية 

لدى املري�ض ورمبا ت�شتمر حتى بعد ال�شفاء. 

علين������ا اإذن األ ن�شتخف باحلالة الهو�شية، اإذ 

�شعاف الفوري  يجب حتويل املري�������ض اإىل الإ

خطار  يف ق�شم الطب النف�شي ملا ينجم من الأ

التي ميكن اأن يتعر�ض لها ال�شخ�ض واأحياناً 

م������ر و�شع املري�ض  حميط������ه. وقد يتوجب الأ

حتت احلجر الق�شائ������ي حلمايته من اأفعال 

طائ�شة ميكن اأن يرتكبها.

اإن معاجل������ة هذا املر�������ض املزمن خا�شة 

جداً وتختلف عن تلك التي للهمود.

مدة املرحلة الهمودية:

أ�شابيع وحتى عدة  ميكن اأن تدوم ب�شعة ا

أ�شهر، ورمب������ا عدة �شن������وات. اإل اأن غالبية  ا

أ�شهر. املراحل الهمودية تدوم اأقل من �شتة ا

ال�شفاء ممكن اإل اأن خطر عودة مظاهر 

املر�ض كبري.

اإن ال�شفاء الكامل »اأي غياب كل مظاهر 

أم������ر ممكن، غري اأن خطر  املر�ض« والدائم ا

عودة ظهور املر�ض بع������د ال�شفاء اأمر ممكن 

جداً »50% من احلالت«.

اإن الظواه������ر املر�شية ميك������ن اأن تعاود 

الظه������ور بعد فرتة طويل������ة من خمود املر�ض 

والت������ي تدوم اأحياناً عدة �شن������وات. اأو يظهر 

املر�ض ب�شكل دوري وتف�شل بني هذه الفرتات 

مراحل خمود.

يف حالت اأخرى تق�������رش فرتات الهمود 

مع الزمن مع ذلك ميكن القول، اإذا ما تلقن 

املري�������ض عالج������اً ومتابعة �شحي������ة ونف�شية 

منا�شبت������ني فاإن خطر ع������ودة ظهور اأعرا�ض 

املر�ض واملعاناة ينخف�شان اإىل حد كبري. ومن 

هنا تاأتي اأهمية العناية ال�شحية املبكرة.

»نيكول، ربة بيت فرن�شية، 44�شنة تقول، 

أ�شع������ر باآلم يف البط������ن ويف الراأ�ض ومل اأعد  ا

كل ول اخلروج اإىل الطريق، ل  قادرة على الأ

اأريد الكالم م������ع اأحد، اأكره كل العامل مبا يف 

ذلك اأولدي«.

عندما ي�ستمر الهمود مع الزمن:

ي�شتم������ر الهم������ود يف بع�������ض احل������الت 

�شنوات ع������دة، وهنا ميكن و�شف������ه بالهمود 

املزمن. وعندما تك������ون مظاهر املر�ض اأقل 

تك������راراً واأ�شعف ح������دة ت�شمى هذه احلال ب� 

.Dysthymie الدي�شتيمي

م������ن  يعان������ون  الذي������ن  �شخا�������ض  الأ اإن 
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أنف�شهم باأنهم حزينون  الدي�شتيمي ي�شف������ون ا

ك������رث تكراراً لديهم  با�شتم������رار، والظواهر الأ

�شياء،  ه������ي �شعف الهتمام والرغب������ة يف الأ

أو اإعاقة يف احلياة  مر الذي يثري اإزعاجاً ا الأ

اليومية. م������ن مثل م�شاعر الق�شور، والعجز 

فكار املرتبطة باملا�شي،  والذنب، واجرتار الأ

وال�شخط. والغ�شب املبالغ فيه.

�شخا�ض الذين  كما ميكن اأن يتولد عند الأ

يعانون م������ن الدي�شتيمي املي������ل اإىل النزواء 

والن�شحاب م������ن الفعالي������ات اليومية. ومع 

التقدم يف ال�شن يظه������ر لديهم انخفا�ض يف 

نتاج. الن�شاط والفعالية والإ

ومع مرور الزمن ت�شبح هذه ال�شطرابات 

جزءاً م������ن حياتهم اليومية ومن �شخ�شيتهم، 

وي������رر الواحد منهم ه������ذا قائاًل: »لقد كنت 

أنا هكذا«. وفد يقع  أو »ا هك������ذا على الدوام« ا

أق������ارب املري�������ض �شحية  الخت�شا�شي������ون وا

اخللط ب������ني ال�شطراب املهن������ي عند هذا 

ال�شخ�ض وحالة الدي�شتيمي.

 عـــالج الهمـــود، هـــل العـــالج اأمـــر ل بد 

منه؟

الهمود مر�ض حقيقي متاما مثل ال�شكري 

والربو.

أ�شباب عديدة. اإذ اإنه يرتبط  لهدا املر�ض ا

بعدد من ال�شطراب������ات يف وظيفة الدماغ، 

وهذا يوؤثر على جممل الع�شوية وكذلك على 

ال�شخ�شي������ة. النية الطيب������ة ل تكفي وحدها 

يف ال�شفاء من مر�������ض معقد كهذا. لذا فاإن 

العالج �رشورة حتمية يف حال الوقوع يف اآلم 

الهمود.

رمبا جند �شعوبة يف قبول فكرة �رشورة 

�شباب نف�شي������ة وثقافية وحتى  ذ لأ الع������الج، اإ

باأفكار مرتبطة باآثار الهمود، غالباً ما منيل 

ف�ش������ل اأن نعتمد على  اإىل الظ������ن باأنه من الأ

أ�شواكن������ا باأظافرنا اإذا ما  أنف�شن������ا ون�شحب ا ا

فعلن������ا ذلك فاإننا ن�شم������ح للهمود باأن ي�شجل 

أنه اإذا  ن������ه يف اعتقادنا ا انت�ش������اراً جديداً. لأ

م������ا قبلنا امل�شاعدة فاإنن������ا بذلك نتخلى عن 

كرامتنا وكفاحنا الفردي..

ننا  ل�شيء اأكرث خطاأً من هذا العتقاد، لأ

جت������اه الهمود م������ن ال�شعب ج������دا اأن نقاتله 

باأنف�شن������ا، فال�رشاع غري ع������ادل.  وبالعك�ض 

اإذا ما قبلنا اللج������وء اإىل العالجني الدوائي 

أ�شي������اد املوقف، اأي  والنف�ش������ي ن�شبح بذلك ا

اإذا مااخرتن������ا ذل������ك منتلك زم������ام م�شرينا 

باأنف�شنا.
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كل عالج يقوم على احتاد وتعاون وثيقني 

بني املري�ض واملعالج. ويف اإطار هذا الحتاد 

يتم حتدي������د م�رشوع ال�شفاء. ه������ذا امل�رشوع 

ياأخذ بعني الهتمام مطامح املري�ض ورغباته 

والذي �شيكون على علم بطبيعة ا�شطراباته 

وتطور هام واإمكانية حتمل �شندوق ال�شمان 

ال�شح������ي نفقات عالجه. وع������دد الزيارات 

الطبية التي �شيخ�شع لها.

أ الع������الج ل يعني اأن هذه  اإن قب������ول مبدا

العملية �شتت������م من طرف واحد. اإذ اإن �شفاء 

ا�شطراب نف�شي يتطلب م�شاهمة والتزام تام 

م������ن قبل املري�ض. كم������ا اأن دور املحيط من 

ن������ه ي�شتطيع حماية  همي������ة مبكان نظراً لأ الأ

املري�������ض الذي فقد الثقة بنف�شه، وال�شتماع 

اإليه على الدوام.

ويف جمتمعنا اإذا ما لحظنا بوادر الهمود 

ل������دى قريب اأو �شديق فعلينا اأن نتاأكد متاماً 

م������ن ذلك وذلك عن طريق ال�شتعانة بخراء 

النف�شيني  وبالباحث������ني  النف�شي������ة  ال�شح������ة 

املتخ�ش�شني بتطبي������ق الختبارات النف�شية 

للتاأك������د من وج������ود الهمود ومن ث������م اللجوء 

اإىل طبيب نف�شي لتطبي������ق العالج املنا�شب. 

قامة يف امل�شت�شفى من  مر الإ وقد ي�شتلزم الأ

أ�شبوع������ني اإىل اأكرث من �شهر، مع املتابعة بعد  ا

دوية  اخل������روج من امل�شت�شفى عل������ى تناول الأ

مر  ننا اإذا ا�شتخفينا بالأ لفرتة غري ق�شرية، لأ

فاإن خطر انتحار ال�شخ�ض الهمودي احتمال 

قوي للغاية.

نقاذ  وكم������ا نبذل الغ������ايل والرخي�������ض لإ

أو اأمرا�ض الكلى  قريب م�شاب بال�رشط������ان ا

علينا اأن نفعل مثل ذلك جتاه عزيز اأو قريب 

ن انتحار الهمودي اإذا وقع  اأ�شيب بالهمود لأ

�رشة التي  آثاراً ل متحى يف نف�������ض الأ ي������رتك ا

تركها ف�ش������اًل عن النتائ������ج املادية واملعنوية 

املرتتبة على ذلك.

وعلين������ا اأن نذك������ر اأن الهم������ودي اإن�شان 

ثارة النتباه. واأن  يعاين، يتاأمل، اإنه لميث������ل لإ

�شغاء اإليه وفهم م�شاكله وم�شاعدته لبلوغ  الإ

�شدقاء  ه������ل والأ م������ان هو دور الأ �شاطئ الأ

أنه ل بد من  أي�ش������اً ا قب������ل كل �شيء. ولنذكر ا

دوية الفعالة الناجعة لذلك. يوجد حالياً  الأ

�ش������واق اأكرث من ع�رشي������ن دواء ملعاجلة  يف الأ

الهم������ود. وكل حال������ة لها عالجه������ا بح�شب 

درجة حدتها ونوعيتها. اأما الكتفاء بالدعاء 

ع�ش������اب الطبية وخالف ذلك فلن  وتناول الأ

يحل امل�شكل������ة وي�شتمر املري�������ض يف املعاناة 

مر اإىل كارثة. حتى ينتهي الأ
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اإن م������وت ع�������رشة اآلف جندي يف معركة 

أم������ا موت عزيز فهو كارثة،  ما هو اإح�شاء، ا

وكارثة طامة اإذا كان املوت انتحاراً.

ح�شاء يوجد يف فرن�شا 11  ومبنا�شبة الإ

األف حالة انتح������ار �شنوياً نتيجة الهمود، اأي 

اأكرث من اإ�شابات اأمرا�ض الرئة.

أم������ا يف �شوري������ة: فعلين������ا اللج������وء اإىل  ا

اإح�شائي������ات وزارة ال�شح������ة ملعرفة حالت 

أنها اأقل من  الهمود امل�شجلة، م������ع اعتقادنا ا

�شباب  بقية الدول واأقل بكثري من الواقع، لالأ

التالية:

يجابي وهو اإميان  1- هن������اك اجلانب الإ

غالبية النا�ض يف جمتمعاتنا بالق�شاء والقدر 

يف تف�ش������ري جم������رى حياتهم اليومي������ة، وهذا 

يخفف م������ن احتمال اإ�شاب������ة الفرد بالهمود 

وامل�شاعدة يف ال�شفاء يف حال وقوعه.

ه������ل اإ�شاب������ة قريب  أخ������ذ الأ 2- ع������دم ا

بالهم������ود مو�شع اجلد مثلم������ا يفعلون جتاه 

مر�ض ج�شدي خطري.

اخلوف من �شي������وع خر ذلك لدى   -3

�شدقاء كي ل يق������ال اإن عندهم  ه������ل والأ الأ

»جمنون«.

نفق������ات العالج الت������ي ل يتحملها،   -4

املادي������ة  مكان������ات  الإ اأ�شح������اب  اإل  رمب������ا، 

اجليدة.

وهذا يتطلب من ال�شلطات املعنية و�شع 

�شعاف ه������ذه احلالت، رغم  خط������ة جدية لإ

النفقات الكبرية واجلهود املرتتبة على ذلك.

ديب الفرن�شي  وهنا نذكر بقول املفكر والأ

اأندريه مال������رو »اإن حياة اإن�شان ل قيمة لها. 

ن�شان«. ولكن ل�شيء يعادل حياة الإ

كلمة اأخرية

آرن�شت هيمينغ������واي احلائز على جائزة  ا

داب واملغام������ر ال������ذي عاي�ض بوؤر  نوبل ل������الآ

ول م������ن الق������رن  ال�������رشاع يف الن�ش������ف الأ

املا�ش������ي انتحر ببندقيته بعد �شعوره بالفراغ 

الوجودي. الكاتبة الفرن�شية مارغريت دورا 

ذات املوهب������ة الرفيع������ة واملعب������ودة من قبل 

معجبيها وع�شاقها حطمت نف�شها بالكحول. 

مريكية ذات ال�شهرة  مارلني مونرو املمثلة الأ

الفائقة بجمالها ورهافتها غرقت يف الكحول 

ثم انتحرت بتن������اول كمية كبرية من احلبوب 

املنومة. 

اإذن. لي�ش������ت املوهب������ة ول ال�شه������رة ول 

ال�شلط������ة ول املال يجعلون م������ن حياتنا اأمراً 

ي�شرياً.
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يوجد مع ذلك الغالبية من النا�ض الذين 

يعي�شون حي������اة من�شجم������ة ومتناغمة، ميلك 

غالبيتهم ال�شعور بالر�شا عما هم عليه، و»اإن 

ف�شل اهلل عليهم كب������ريا«. يقدرون حميطهم 

ويتمتعون مبلذات احلياة اليومية، من طعام 

و�������رشاب ونوم.. وه������دوء الطبيع������ة وجمال 

بداع والبناء يف م�شاريعهم  املدينة. يحبون الإ

ويف حياتهم الجتماعي������ة. هوؤلء موجودون 

يف كل م������كان يف هذا الع������امل ب�رشف النظر 

عن معتقداته������م وانتماءاتهم بع�شهم اأغنياء 

آخ������رون لي�شوا كذل������ك. بع�شهم متزوجون  وا

واآخرون يعي�شون مبفردهم. عدد منهم ميلك 

خ������ر ميلكون  مواه������ب متمي������زة وبع�شهم الآ

مواهب عادية. كلهم ع������رف الف�شل والياأ�ض 

أيام������اً حالكة. اإذ ل اأحد يفلت من  واملرارة وا

هذا. ولك������ن اأغلبهم عرف كيف يداري هذه 

ال�شعاب ويتغلب عليه������ا. ويقال اإن عندهم 

قابلية خا�شة للتكيف جتاه العقبات واإعطاء 

معنى لوجودهم. وكاأنهم مدربون على اإقامة 

خرين ومع من  أنف�شهم وم������ع الآ �شادق������ه مع ا

اختاروهم للعي�ض �شوية.
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أو ت�شمُّ  أ�شلوباً واحداً، ا تي: هل ت�شم الرواية ا �شا�شّي هنا هو الآ ال�شوؤال الأ

�شلوب اإىل  جابة عن هذا ال�شوؤال �شتكون هينة اإذا ن�شبنا الأ أ�شاليب عّدة؟ اإن الإ ا

�شلوب اإىل ن�ض الرواية. فالروائي هو  الروائي، و�شتبدو ع�ش������رية اإذا ن�شبنا الأ

أ�شلوب الرواية اإليه فهذا �شيء  أ�شلوبها. فاإذا ن�شب ا كاتب الرواية، وهو �شانع ا

�شلوب، كما �شبق القول، �شيء داخلي يخ�ض ن�ض  بديه������ي منطقي. بيد اأن الأ

أ�شلوب الرواية لتبحث يف بنيته  جابة عن ال�شوؤال اإىل ا الرواية، ومن ثم تتجه الإ

❁
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أ�شلوب  �شلوب. هل يعني ذلك اأن ا عن طبيعة الأ

�شلوب الرواية؟ وهل يعني  الروائي مغاي������ر لأ

أ�شلوباً واحداً،  أي�شاً اأن الرواي������ة ت�شم ا ذلك ا

أ�شاليب ميكننا ت�شميتها ا�شطالحاً  أو ت�شم ا ا

أ�شلوبي������ة الرواية(؟ وكيف ميك������ن التوفيق  )ا

أ�شلوبية الرواية؟ وما  أ�شلوب الروائ������ي وا بني ا

�شلوبية؟ وم������ا �شلتها  �شل������وب والأ طبيع������ة الأ

باجلن�ض الروائي؟ وكيف ميكن احلديث عن 

�شلوبي �شم������ن البناء اللغوي الكلي  البناء الأ

�شئلة حتتاج  جابة عن هذه الأ للرواية؟ اإن الإ

أناة من الناحي������ة النظرية، واإىل  اإىل ري������ث وا

جه������د تطبيقي من الناحية التحليلية، بل اإن 

يناً قيا�شاً  التنظري، يف هذه احل������ال،  يبدو هِّ

اإىل التحلي������ل. ول�ش������وف اأح������اول هنا تقدمي 

مثل������ة ال�شابقة، ثم  اإجابات������ي النظرية عن الأ

اأخ�ش�ض للتحليل حديثا اآخر م�شتقاًل.

1/3: اأ�سلوب الراوي واأ�سلوبية الرواية

أ�شلوبيتان:  �شلوبية، ا هناك، يف تاري������خ الأ

أ�شلوبية جدي������دة. اأما  أ�شلوبي������ة تقليدي������ة وا ا

بالوح������دة  فتوؤم������ن  التقليدي������ة  �شلوبي������ة  الأ

أ�شل������وب واحد، هو  �شلوبي������ة؟ اأي وج������ود ا الأ

أ�شل������وب الكات������ب الف������رد ال������ذي يتجلى يف  ا

أ�شلوب ن�ش������ه، دون اأن يكون هناك اختالف  ا

بينهم������ا، انطالق������اً من املطابق������ة بني املبدع 

بداع، فهما �شيء واحد. وقد طبقت هذه  والإ

أ�شلوبية الفرد، على  �شلوبي������ة التقليدي������ة، ا الأ

ال�شعر الغنائ������ي م�شتعينة بالبالغة القدمية، 

أثن������اء حتليله، تبعاً  وجنحت اأمي������ا جناح يف ا

للطاب������ع الذات������ي فيه، ولعتم������اد لغته على 

ال�ش������ور. فق������د ان�������رشف فت������ح اهلل اأحمد 

�شلوبية، مدخل نظري  �شليم������ان يف كتابه )الأ

، عل������ى �شبيل التمثيل 
)1(

ودرا�ش������ة تطبيقية(

ل احل�������رش، اإىل التطبي������ق على �شعر حممود 

أثناء ذلك  �شامي الب������ارودي، وا�شتعم������ل يف ا

امل�شطلح������ات النحوية والبالغي������ة العربية، 

والتقدمي  واحلذف  والعرتا�������ض  كاللتفات 

والتاأخ������ري.. كما حلل مو�ش������ى �شامح ربابعة 

�شلوبية،  يف الف�شل اخلام�ض من كتاب������ه )الأ

مل   ثالث ق�شائد لأ
)2(

مفاهيمها وجتلياتها(

دنقل وبدر �شاكر ال�شي������اب وحممود دروي�ض 

لي�ض غري، دون اأن يلتف������ت اإىل امل�شطلحات 

النحوية والبالغية العربية، ماعدا العرتا�ض 

ال������ذي ا�شتعمله يف اأخريات حتليله ن�ض اأمل 

�شلوبية اجلديدة فتوؤمن بتعدد  دنق������ل. اأما الأ

�شاليب يف  �شالي������ب؟ اأي وجود عدد من الأ الأ

أ�شلوب الكاتب الذي  الن�ض الواحد، بينه������ا ا

كتب الن�ض. ول يعن������ي ذلك من وجهة نطر 

�شلوبي������ني، اإلغاء ال�شيء البديهي املنطقي،  الأ

أ�شل������وب الن�ض  وه������و كون الكات������ب �شاحب ا

و�شانع������ه على الهيئة الت������ي تُعّر عما يرغب 
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أنه ي�شطنع يف ن�شه عدداً  فيه، ولكنه يعني ا

أ�شلوباً  �شاليب، ويُبقي لنف�ش������ه بينها ا م������ن الأ

واحداً خا�شاً به معراً عنه.

م������ا معن������ى ذل������ك ؟ تنطلق وجه������ة نظر 

�شلوبي������ني والنقاد وخ�شو�شاً باختني، هنا  الأ

�شلوبي������ة التقليدية �شاحلة لل�شعر  أن الأ من ا

الغنائي تبعاً لطابع������ه الذاتي، ولكنها لي�شت 

�شاحل������ة للفن������ون احلكائي������ة ذات الطاب������ع 

املو�شوعي. فهذه الفنون، كالرواية والق�شة، 

ت�ش������م �شخ�شيات، لكل منها موقف نابع من 

روؤي������ا. ول يجوز يف هذه احل������ال اأن ي�شيطر 

ال������راوي، نائ������ب الروائ������ي والقا�ض يف ن�ض 

الرواي������ة والق�شة، على ه������ذه ال�شخ�شيات، 

فيعر عنها باأ�شلوبه، بل هو مطالب باأن ي�شمح 

لها بالتعبري عن مواقفها املتباينة املت�شارعة 

باأ�شاليبها اخلا�ش������ة، وي�شمح لنف�شه باأ�شلوب 

�شاليب يخ�شه وحده، بحيث  من بني هذه الأ

يجري يف الن�ض ح������واراً بني املواقف ينتهي 

بروؤيا الن�������ض املعرة يف الدللة النهائية عن 

�شلوبيني  روؤيا الروائي. ويبدو اأن وجهة نظر الأ

�شلوبية التقليدية حتتاج اإىل تعديل. اإذ  يف الأ

اإن لدينا ن�شو�شاً روائية وق�ش�شية ل ي�شلح 

نها ت�شم  �شلوبية التقليدية؟ لأ لتحليلها غري الأ

�شاليب،  أ�شلوباً واحداً، ول ت�شم تعدداً يف الأ ا

كم������ا هي حال رواي������ة )�شم������ت الفرا�شات( 

لليلى العثمان، وكما هي احلال يف الن�شو�ض 

الق�ش�شي������ة الثالثة ليو�ش������ف اإدري�ض وجميد 

طوبي������ا وجنيب حمفوظ الت������ي حللها اأحمد 

، على 
)3(

�شلوب( الزعب������ي يف كتابه )�شلطة الأ

أدبية  الرغم م������ن انتمائها اإىل ثالث مدار�ض ا

خمتلفة.

أ�شلوب  بي������د اأن احلدي������ث ال�شابق ع������ن ا

�شلوبي������ة يحتاج، يف  ال������راوي والتعددي������ة الأ

أيي، اإىل تو�شيح املفهوم الدقيق مل�شطلحي  را

أ�شلوب الراوي(. وم�شوغ  أ�شلوبية الرواية( و)ا )ا

هذا التو�شي������ح هو اأن حديثنا ال�شابق يوحي 

�شلوبية  �شلوبي������ة التقليدية �شلبية، والأ باأن الأ

�شلوبية  اجلدي������دة اإيجابية. كما يوحي باأن الأ

التقليدي������ة ت�شل������ح لل�شعر الغنائ������ي وحده، 

�شلوبية اجلديدة للرواية اأكرث من  وت�شل������ح الأ

�شالحيته������ا للق�شة الق�ش������رية تبعاً لو�شوح 

املواقف وال�شخ�شي������ات يف بناء الرواية اأكرث 

من و�شوحها يف بناء الق�شة الق�شرية. وهذان 

يحاءان مقب������ولن، ولكنهما لي�شا دقيقني  الإ

ن اأي خبري يف حتليل الن�شو�ض  أي������ي؟ لأ يف را

الروائية العربية يع������رف اأن هذه الن�شو�ض 

�شاليب واإن  ل ت�ش������م دائم������اً تعددي������ة يف الأ

�شمت دائماً �شخ�شيات. كما يعرف اأن هده 

ال�شخ�شيات يف كثري من الن�شو�ض الروائية 

العربي������ة متنوعة مت�شارع������ة يف مظاهرها 
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اخلارجية، يف حني ي�شري واقعها 

الروائ������ي اإىل خ�شوعها لهيمنة 

أي�شاً  الراوي ولروؤي������اه. ويعرف ا

اأن ال�شخ�شي������ات امل�شتقلة ذات 

املواقف املعرة عن روؤيا خا�شة 

ب������كل منها قليلة، ب������ل نادرة يف 

الرواي������ة العربية. وهذه املعرفة 

بطبيع������ة الن�شو�������ض الروائي������ة 

اأن هن������اك  تعن������ي  العربي������ة ل 

�شلوبيتني التقليدية  خل������اًل يف الأ

واجلديدة، ب������ل تعني اأن طبيعة 

هذه الن�شو�ض حتفز الناقد اإىل 

أ�شلوبية  )ا مفهوم������ي  تخ�شي�ض 

أ�شل������وب ال������راوي(  الرواي������ة( و)ا

�شلوبية  �شمن ال�شي������اق العام لالأ

دبية. الأ

ذل������ك اأن مفه������وم م�شطلح 

دبية  جنا�ض الأ �شلوبي������ة( عام �شال������ح لالأ )الأ

كلها، فهو )نظام الو�شائل والقواعد املعمول 

أو املخرتعة والت������ي ت�شتخدم يف موؤلف  به������ا ا

. ف������اإذا رغبنا يف تخ�شي�ض 
)4(

من املوؤلفات(

أن������ا بالتعريف������ات ال�شائعة  هذا املفه������وم بدا

�شلوب، واأكرثها �شهرة وبعداً عن  املتعددة لالأ

الرواية وقرب������اً من ال�شع������ر الغنائي تعريف 

�شلوب هو الرجل(، واأكرثها قبولً  بيفون: )الأ

�شل������وب طريقة يف  التعري������ف القائل اإن )الأ

الكتابة(. وقد ُعّدل ه������ذا التعريف فاأ�شبح 

�شل������وب طريقة يف كتابة  اأكرث حتدي������داً: )الأ

دبي������ة(. ون�شتطيع  جنا�������ض الأ جن�ض م������ن الأ

�شلوب  ال�شتعانة هنا بالتعري������ف الل�شاين لالأ

الذي قّدمه بيري جريو، وهو: )طريقة للتعبري 

ع������ن الفكر بو�شاطة اللغ������ة(، ومن ثم ن�شبح 

قادرين على تق������دمي مفهوم خا�ض باأ�شلوبية 

أ�شلوبية  الرواي������ة، فنقول اإن مفهوم م�شطلح ا
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�شاليب الروائية  الرواي������ة هو: )نظام تعدد الأ

يف طريقة البن������اء الروائي املعرة عن الفكر 

بو�شاطة نظ������ام اللغة(. وم�ش������وغ قبول هذا 

أيي هو جمع������ه بني ثالثة اأمور  املفه������وم يف را

�شلوبية الرواية، هي: نظام تعددية  �رشورية لأ

�شل������وب يف الرواية، ونظام اللغة، وطريقة  الأ

ول يلبي حاجة التعدد  البناء الروائي. ف������الأ

ية رواية، والثاين يلبي  �شلوبي ال�رشوري لأ الأ

احلاجة الل�شانية النابعة من اللغة العربية التي 

ي�شتخدمها الروائ������ي، والثالث يلبي احلاجة 

البنائية النابعة من طبيعة اجلن�ض الروائي، 

ف�شاًل عن اأن املفهوم املقرتح يحدد العالقة 

مور الثالثة من خالل تقيده بالنظام.  بني الأ

و�شاأ�شعى، بع������د، اإىل تقدمي تف�شيالت لهذا 

�شلوب الرواي������ة بحيث اأجعله اأكرث  املفهوم لأ

أوّد هنا حتديد  و�شوحاً وحتدي������داً، ولكنني ا

�شلوب  أ�شلوب الراوي( باأنه )نظام الأ مفهوم )ا

الواحد الذي يتبعه الراوي، وطريقته يف بناء 

الرواي������ة بو�شاطة نظام اللغة(. وم�شوغ قبول 

�شلوب  أي������ي هو حتديده الأ هذا املفهوم يف را

أ�شلوب هيمنة ال������راوي، وا�شرتاكه  الواح������د، ا

أ�شلوبي������ة الرواية يف حتديد بناء  مع مفهوم ا

أننا بهذا  الرواية �شمن نظام اللغة. واأعتقد ا

أ�شلوب  أ�شلوبية الروابية وا التحديد ملفهومي ا

الراوي منلك م�شطلحني مالئمني للن�شو�ض 

العربية مهما يكن م�شتواها الفني.

�سلوبّية دّية الأ �سَلَبة والتعدُّ 2/3: الأ

ين�شب التمييز ب������ني الرواية املونولوجية 

)Monologisme( التي ت�شمُّ راوياً  واحداً 

أو البوليفونية،   مهيمن������اً، والرواية احلوارية، ا

أو الديالوجية )Dialogisme( التي ت�شم  ا

�شاليب، اإىل  �شوات والأ داً يف ال������رواة والأ تعدُّ

 
)5(

الناقد الرو�شي ميخائيل باختني. فهو يرى

اأن الرواي������ة ت�ش������م جمموعة م������ن الوحدات 

أ�شلوب احلوار،  �شلوبي������ة كاأ�شلوب ال�رشد، وا الأ

أ�شلوب كل �شخ�شية من  أ�شل������وب الو�شف، وا وا

أ�شلوب كل ن�ض من الن�شو�ض  ال�شخ�شيات، وا

ق������وال  والأ وال�شع������ر  كالتقاري������ر  املوظف������ة، 

عالن������ات.. ه������ذه  مث������ال واخلط������ب والإ والأ

�شلوبي������ة تتحد يف ن�ض الرواية  الوحدات الأ

أ�شلوبية الرواية.  أ�شلوبية عليا، هي ا يف وحدة ا

�شلوبية  عل������ى اأن احتاد ه������ذه الوح������دات الأ

لي�ض ع�شوائي������اً، بل هو احتاد ي�شبطه نظام 

يوفر التنا�ش������ق يف �شياق الرواية ويف دللتها 

�شلبة  الكلية بو�شاطة قوة ي�شميها باختني: الأ

)Stylisation(، وهي ق������وة تنه�ض مبهمة 

�شلوبية يف ن�شق واحد. ول  تنظيم الوحدات الأ

�شاليب يف  يعني ذلك اأن هذه القوة جتمع الأ

�شاليب  أنها متنح الأ أ�شل������وب واحد، بل يعني ا ا

أو ن�شقاً واحداً ذا  املتنوع������ة اإيقاعاً واح������داً، ا

�شلبة، كما ذكر  دللة وروؤيا. ومن ثم كانت الأ
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، ذات طبيع������ة مفهومّية 
)6(

حمي������د حلمداين

نها تنظيم  أ�شلوبي������ة، لأ ولي�ش������ت ذات طبيعة ا

ملجموعة من الت�شورات والروؤى والعالقات 

�شاليب املتنوع������ة داخل الرواية �شواء  بني الأ

أكان������ت خا�ش������ة بزم������ن الرواي������ة اأم مكانها  ا

اأم ف�شائه������ا اأم دللته������ا اأم غري ذلك. وهذه 

أ�شل������وب كل راو معر عن  �شلب������ة ل تلغي  ا الأ

اإح������دى ال�شخ�شيات، ب������ل تراعيه من خالل 

ٍم اآخر ي�شميه باختني:  خ�شوعها لعامل منظِّ

)احلوارية( الت������ي )حتدد دللة كل �شوت اأو 

)7(
أ�شلوب داخل جمموع الن�شق(. ا

أ�شاليب  هذا يعني، كما هو وا�شح، توافر ا

لغوية عدة يف ن�ض الرواية، لكل منها طابعه 

اللغوي املعرِّ عن موقف اإحدى ال�شخ�شيات 

وروؤياها، و�شماتها التي متتاز بها من غريها 

خرين ا�شتن������اداً اإليها. كما يعني  وحت������اور الآ

أ�شلوب الراوي  أ�شاليب اأخ������رى، منها ا وجود ا

املمث������ل يف اإحدى �شخ�شيات الرواية، ف�شاًل 

أ�شاليب الن�شو�ض التي يوظفها الروائي.  عن ا

�شاليب نتيج������ة بديهية  ه������ذا التع������دد يف الأ

للطبيع������ة التمثيلي������ة للرواي������ة. واإذا كان كل 

�شاليب �شورة فردية للغة،  أ�شلوب من هذه الأ ا

فاإن الرواية اجليدة تقدم �شورة كلية للغة من 

يقاع املنظم  زاوية حوارية معينة تن�شجم والإ

�شاليب وتباي������ن مواقف اأ�شحابها  لتع������دد الأ

وروؤاه������م الفردية، وتعب������ري الرواية عن روؤيا 

أثناء حتليل  كلية. ول تخرج مهمة الناقد يف ا

الرواية عن مراعاة ثالثة اأمور:

بغي������ة  �شلوب������ي،  الأ د  التع������دُّ - تفكي������ك 

أ�شل������وب كل �شخ�شية من �شخ�شيات  حتديد ا

�شلوبي عن  الرواية، والتدقي������ق يف تباينها الأ

خرى، يف ال�������رشد واحلوار  ال�شخ�شي������ات الأ

�شلوب  على ح������ّد �ش������واء، دون اأي اإغف������ال لأ

الراوي الرئي�ض.

�شلب������ة يف ت�شكيل  - مالحظ������ة عم������ل الأ

أ�شلوبي������ة الرواي������ة، ويف توف������ري الن�شق العام  ا

أ�شاليب الن�شو�ض  أ�شاليب ال�شخ�شيات وا بني ا

التي ا�شتعمله������ا الرواة، ف�شاًل عن مالحظة 

أ�شلوب داخل  احلوارية يف حتديدها دللة كل ا

أ�شلوب الراوي. الن�شق العام، مبا يف ذلك ا

- حتديد الزاوية احلوارية، زاوية النظر 

أو الروؤي������ة، ملعرفة موق������ع كل �شخ�شية من  ا

ن ه������ذا املوقع يُحّدد  احل������وادث الروائية؛ لأ

أ�شلوبه������ا. كم������ا اأن هذا  موقفه������ا وبالت������ايل ا

التحدي������د للزاوية احلواري������ة يك�شف التعدد 

�شاليب من التعدد الزائف الذي  احلقيقي لالأ

أ�شلوباً واحداً مهيمناً يلبي قناع  يخفي وراءه ا

التعدد دون اأن يج�ش������ده. وهذا يعني الناقد 

على )التمييز احلا�شم بني ال�شكل الديالوجي 

احلقيق������ي وال�ش������كل املنولوج������ي. فكثري من 
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أّمله������ا و�شّنفها يف جانب  الرواي������ات الت������ي تا

�شل������وب الدرامي  أو الأ �شل������وب الو�شف������ي ا الأ

كانت كلّه������ا تنتمي اإىل الرواي������ة املنولوجية. 

ذلك اأن اختفاء الكاتب يف الرواية الدرامية 

ق������د ل ينتج عنه بال�������رشورة روؤية ديالوجية 

)8(
اأ�شيلة(.

�سلوب ونظام اللغة: 3/3 نظام الأ

�شلوبية الرواية  يحتاج التحليل النقدي لأ

�شلوب ونظام  اإىل معرفة العالقة بني نظام الأ

أ�شلوباً  أكان������ت الرواية ت�ش������مُّ ا اللغ������ة، �شواء ا

أم كانت ت�ش������م تعدداً يف  واح������داً مهيمن������اً ا

�شاليب. ولي�شت هذه املعرفة هينة ل�شبب  الأ

ب�شيط وجوه������ري يف الوقت نف�شه. ذلك اأن 

نظ������ام اللغة نظ������ام معي������اري، ميكن حتديد 

ال�شواب من اخلط������اأ عند م�شتعمله ا�شتناداً 

اإىل �شنن العربية يف النحو وال�رشف واللغة. 

فاإذا اأخط������اأ الروائي ا�شتطاع الناقد حتديد 

خطئه ا�شتناداً اإىل معرفته بهذه ال�شنن، واإذا 

اأ�شاب الروائ������ي ا�شتطاع الناقد احلكم على 

م�شتوى الف�شاحة عن������ده ا�شتناداً اإىل ال�شنن 

أك������رر هنا ما �شبق يل قوله عن  نف�شها. ولن ا

حاج������ة الرواية اإىل التدقيق يف هذا امل�شتوى 

اللغوي املعي������اري، ولكنني اأرغب يف التذكري 

ب������اأن معيارية النظام اللغوي العربي وا�شحة 

أكان الروائيون والنقاد  دة معروفة، �شواء ا حمدَّ

أم كان������وا غري ذلك؛  يتقنون لغته������م العربية ا

ن معرفة اللغة العربي������ة واجلهل بها، كلياً  لأ

أو جزئياً، ل عالق������ة لهما بكون نظام اللغة  ا

العربية معيارياً يحدد مل�شتعمله ال�شواب من 

اخلطاأ بو�شوح.

�شلوب فف������ردي �رشف، ل  أما نظ������ام الأ ا

أن������ه نظام لرواية  عالقة ل������ه باملعيارية. اأي ا

دة ولي�ض نظام������اً لكل رواية. وهو نظام  حمدَّ

)ل يقب������ل القيا�������ض عليه، ول يول������د نتيجة 

قيا�شه اإىل نظام �شابق عليه يف الوجود. وما 

م������ر هو الن�ض نف�شه. فالنظام  يف�رش هذا الأ

يولد مع������ه ويت�شكل به، ول������ذا فهو ل ي�شلح 

 .
)9(

أ�شالي������ب اأخرى( أو ا أ�شلوب اآخر ا نت������اج ا لإ

�شلوب تعني،  هذه الفردية التي ت�شم نظام الأ

أ�شلوباً خا�شاً  آخ������ر، اأن لكل رواي������ة ا بتعب������ري ا

أم  أكانت الرواي������ة للروائي نف�شه ا له������ا، �شواء ا

كانت لروائيني خمتلفني. ومن ثمَّ ل ي�شتطيع 

أ�شاليب  أ�شلوب معني عل������ى ا الناقد تعمي������م ا

�شلوب جيداً، ول  اأخ������رى مهما يكن ه������ذا الأ

�شاليب  أ�شلوب من الأ ي�شتطيع قيا�ض ما فعله ا

أ�شلوب  يف اإح������دى الرواي������ات اإىل ما فعل������ه ا

�شاب������ق يف رواية اأخرى، اأو ميك������ن اأن يفعله 

أ�شلوب لح������ق يف رواية مل تكت������ب بعد. فما  ا

ي�شل������ح لرواية من الروايات ل ي�شلح لرواية 

اأخرى، تبعاً لختالف الروايات يف احلوادث 
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وال�شخ�شيات واملواقف والروؤى. ومادمنا غري 

أ�شلوب اآخر  أ�شلوب اإىل ا قادرين على قيا�������ض ا

فنحن يف مواجهة نظام فردي غري معياري.

ث������م اإننا، هنا، منل������ك نظامني خمتلفني: 

ول معياري  �شلوب، الأ نظاماً للغة ونظاماً لالأ

ول �شاب������ق والثاين لحق.  والث������اين فردي، الأ

ول  ونحن ن�شتطي������ع ا�شتن������اداً اإىل النظام الأ

اإنتاج جمل ل ح�������رش لها، ومنلك يف الوقت 

نف�شه معياراً ل�شوابها وخطئها، ولكننا ننتج 

أ�شلوباً واحداً  �شل������وب ا ا�شتن������اداً اإىل نظام الأ

يف كل رواي������ة، ل يقا�������ض عليه، ول يتكرر يف 

رواية اأخ������رى. مايعني وج������ود اختالف بني 

أو اأن هذين النظامني حمكومان  النظام������ني، ا

�شلوب ي�شنع من اللغة،  بالختالف. ومادام الأ

أ�شلوبية الرواية نف�شها معنية  فهذا يعني اأن ا

ب������ني النظامني املكّونني لها. 
 )10(

بالختالف

أ�شلوبية الرواية،  ولبّد للناقد، عندما يحلل ا

م������ن تو�شيح هذا الخت������الف بني النظامني 

ليتمك������ن من معرفة طريقة الروائي يف �شنع 

أ�شلوبية روايته. ا

ن هناك  ولك������ن هذا وحده غ������ري كاف؛ لأ

أ�شلوبي������ة الرواية  ق�شي������ة اأخرى، ه������ي كون ا

أم������ر التقاليد  ا باأمري������ن:  أي�ش������اً  ا حمكوم������ة 

�شلوب، واأمر حاجات بناء اجلن�ض  البالغية لالأ

الروائي. ومن املفيد اأن نو�شح هذه الق�شية 

�شلوبية التي  قبل احلديث ع������ن امل�شكالت الأ

تواجهن������ا يف الواقع الروائ������ي العربي. ويف 

التمهي������د للحديث عن ه������ذه الق�شية اأقول: 

�شل������وب يجر  اإذا كان امل�شت������وى اللغ������وي لالأ

الروائي على التقيد ب�شنن اللغة العربية، فاإن 

�شلوب يجره على  بداعي لهذا الأ امل�شتوى الإ

اخل�ش������وع للتقاليد البالغي������ة للرواية، واإىل 

جتاوزها ليحقق اإبداعه الفردي )من خالل 

هذا املوروث ذاته با�شتخدامه لطرق جديدة 

. كما يجرهُ على 
)11(

تكت�شف عن������د التحليل(

اخل�شوع حلاجات البن������اء الروائي لي�شمن 

انت�ش������اب ن�شه اإىل اجلن�������ض الروائي. وهذا 

�شلوب لي�شت  يعن������ي اأن )عوامل حتدي������د الأ

راجعة للروائي وحده، بل تخ�شع للخ�شائ�ض 

دبية، وه������ي تُ�شتَمدُّ عادة  نواع الأ املميزة لالأ

من املوروث العام للن������وع. وكل منوذج ميكن 

اأن يدر�ض من الداخ������ل فح�شب، فنتبني فيه 

.
)12(

آث������ار املوروث على ال�شواء( آثار املبدع وا ا

بداعي  �شلوب الإ كيف نفه������م، اإذن، عالقة الأ

الفردي ببالغ������ة الرواية وبحاج������ات بنائها 

مادامت عالقته بامل�شت������وى اللغوي وا�شحة 

حمددة؟.
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�سلوبية، مدخل نظري ودرا�سة تطبيقية، الدار الفنية للتوزيع والن�رش،  د. فتح اهلل اأحمد �سليمان: االأ  -1 

القاهرة، 1��0.

�سلوبية، مفاهيمها وجتلياتها، �ض�� وما بعد. د. مو�سى �سامح ربابعة: االأ  -2

�سلوب احلا�سم يف ت�سكيل هوية الن�ض النقدية،  �سلوب، درا�سة يف دروب االأ د. اأحمد الزعبي: �سلطة االأ  -3

موؤ�س�سة عمون للن�رش والتوزيع، عمان، 2000.

�سلوبية، �ض31. د. منذر عيا�سي: مقاالت يف االأ  -4

انظ���ر تف�سي���الت احلديث عن عم���ل باختني امل�ستمد م���ن كتابه )جمالية الرواي���ة ونظريتها( يف:   -�

د.حميد حلمداين: اأ�سلوبية الرواية، مدخل نظري، �ض �1 وما بعد.

املرجع ال�سابق، �ض �4.  -�

املرجع ال�سابق، �ض 21.  -�

�سلوبني الو�سفي والدرامي هي اإ�سارة اإىل وجهة  �سارة يف االقتبا�ض اإىل االأ املرجع ال�سابق، �ض 33. واالإ  -�

نظ���ر بري�س���ي لوبوك يف الكتابة الروائية، يف كتابه )�سنع���ة الرواية(، على اأنها ذات اأ�سلوبني: اأ�سلوب 

و�سفي خا�ض بالراوي ال�سارد الذي يقدم للمتلقي كل ما يحتاج اإليه لفهم الرواية، واأ�سلوب درامي 

خا�ض بال�سخ�سيات الروائية.

�سلوبية، �ض104)بت�رشف(. د. منذر عيا�سي: مقاالت يف االأ  -�

10- املرجع ال�سابق نف�سه.

11- د. حمي���د حلمداين: اأ�سلوبية الرواية، مدخل نظ���ري، �ض�1. وقد �سّمى الدكتور حلمداين امل�ستوى 

بداعي، و املظهر اخلا�ض  �سلوب ثالثة، ه���ي: املظهر اللغوي، و املظهر االإ مظه���رًا، وجعل مظاهر االأ

آث���رت ت�سمية املظهر م�ست���وًى ان�سجامًا مع �سي���اق الدرا�سة، واكتفي���ت مب�ستويني،  بالن���وع. ولكنن���ي ا

لغوي واإبداعي. وال م�ساحة يف اال�سطالح مادام املفهوم واحدًا.

12-  املرجع ال�سابق، �ض10.

حــــــاالت االإ
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�سالم يدل على  االرتق���اء غ���ري العادي الذي َر�َستنْ اإليه )اللغة العربي���ة( يف تاريخها ما قبل ظهور االإ  -1

ح�س���ور ق���دمي لبنى ثقافية راقي���ة مل ت�رشنْ مناهُج البحث العربي باجت���اه حتليلها وا�ستنتاج ح�سور 

م�سطلحاته���ا واأدبياته���ا يف لغة العرب الباذخ���ة والنبيلة حتى حملها اآخر كت���اب مقد�ض )القراآن 

آلياتها التعبريية ال تتطور اإال من عمق املتح الفكري بها  الكرمي(.. فاللغُة ال ترتفُع )وحدها( فاإن ا

زم���ان الِطوال هي اأزمان ما قبل ظهور  وا�ستدامت���ه اأزمان���ًا ِطوااًل.. تلك هي اللغة العربية وتلك االأ

�س���الم يف اجلزي���رة العربية.. وتلك البني���ات الفكرية التي كانت قائمة حمله���ا )ال�سعر( ب�سفته  االإ

احلام���ل العايل ورمبا الوحي���د.. ت�سكلت فيه وعربه )الثقافة العربي���ة القدمية( فكاأنه هي متامًا.. 

رث  عجاز والبذخ.. واإنَّ اال�ستقراء غري العادي لهذا االإ كان حاماًل اإعالميًا لها فاأخذته اإىل حدود االإ

ال�سع���ري واللغ���وي ي�سمُح ببدء ت�سكيل حماور اأ�سا�سية من تل���ك الثقافة العربية التي �سبقت ظهور 

�سالم.  االإ

2- بع���د اأك���رث م���ن مئتي �سنة من زوال اخلالف���ة العبا�سية / �سقوط بغداد بالهجم���ة املغولية الهوالكية 

��12 – ��� ه���� / �سقط���ت غرناط���ة / 14�2 م – ��� ه���� / تاركًة حمولته���ا الثقافية الطويلة فوق 

وروبية!   را�سي االأ االأ

3- املوناليي���زا )اجلوكون���دا( اأ�سه���ر لوح���ات ليون���اردو دا فينت�س���ي )14�2 – �1�1 م( متح���ف اللوفر – 

باري�ض.

4- املو�سيقيون الثالثة / 1�21 م/  لوحة م�سهورة لبيكا�سو / متحف الفن احلديث – نيويورك.

وروبية )بعيد �سقوط  �- م�رشح �سك�سبري / 1��4 – �1�1 م/ الذي �سعد تاريخيًا من بدايات النه�سة االأ

غرناط���ة( وحت���ول ا�سمه وم�رشحيات���ه اإىل اأيقونات مقد�س���ة يف كل العامل.. وا�ستم���ر ذلك حتى هذه 

لفية امليالدية الثالثة!   وىل من االأ اللحظات االأ

ملان.. ا�سُتهر ب�سيمفونياته الت�سع  �- بيتهوف���ن )لودفي���غ فان(  /1��0 – �1�2م/ من كبار املو�سيقيني االأ

ون�سيد الفرح.   

�- اإلياذة هومريو�ض Iliade ملحمة يونانية.. وهي من اأيقونات الغرب امل�سهورة جدًا تتاألف من اأربعة 

غريق والطرواديني.  وع�رشين ن�سيدًا تروي اأخبار حرب طروادة بني االإ

الهوام�ش وامل�صادر واملراجع
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¥µ

�- ل�سان العرب. ابن منظور امل�رشي، دار املعارف – ج.م. ع )بيت(. 

ية )�12(. �- �سورة البقرة، االآ

ية )31(. 10- �سورة العنكبوت، االآ

ية )��(.  11- �سورة النحل، االآ

ية )�14(. ية )�2( و�سورة ال�سعراء، االآ ية )�4( و�سورة احلجر، االآ عراف، االآ 12- �سورة االأ

حزاب )33(  ية )��1( و�سورة الن���ور )�1( و)�2( و)�2( و�سورة النحل )�0( و�سورة االأ 13- �س���ورة البق���رة، االآ

و)34(. 
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�شياء اأهمي������ة اأظهرها العلم لنا ح������ول مركزنا يف الكون  م������ن بني اأكرث الأ

أننا ل�شنا ا�شتثنائيني في������ه. وقد جاءت وجهة النظر  � نح������ن بنو الب�������رش �  هو ا

ر�ض  هذه مع نيكول�ض كوبرنيك�ض يف القرن ال�شاد�ض ع�رش عندما اقرتح اأن الأ

أوائل القرن  لي�ش������ت مركز الكون، واكت�شبت دعماً مع قدوم غاليلو غاليله، يف ا

ال�شاب������ع ع�������رش، عندما ا�شتخ������دم التل�شكوب )املقراب( للح�ش������ول على دليل 

ر�������ض تدور فعلياً ح������ول ال�شم�ض. ويف موجات  جتريب������ي حا�شم يثبت باأن الأ

الكت�شاف������ات الفلكية املتعاقبة يف الق������رون التالية، تبنّي الفلكيون من خاللها 

❁

ناقد واأ�ستاذ جامعي .

العمل الفني: الفنان  مطيع علي.

❁

كوبرنيك�س: 

أول رجال ع�رص النه�ضةاأول رجال ع�رص النه�ضةأول رجال ع�رص النه�ضة

❁

˜

د. جهاد ملحم د. جهاد ملحم 
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ر�������ض لي�شت �شوى كوكٍب عادٍي متاماً،  اأن الأ

ل يعادل ذرة �شغرية يف هذا الكون الف�شيح. 

فال�شم�������ض لي�شت �شوى جنٍم عادٍي واحد من 

عدة مئات امللي������ارات من النجوم يف جمرتنا 

املعروفة ب������درب التبانة. وجمرة درب التبانة 

بدورها لي�شت اإل جمرة اعتيادية واحدة من 

عدة مئات امللي������ارات من املجرات يف الكون 

املنظ������ور. وحت������ى الكثري من علم������اء الفلك 

أنف�شهم اقرتحوا يف نهاية القرن الع�رشين اأن  ا

الك������ون ذاته قد ل يكون فريداً، بل قد توجد 

هناك اأكوان اأخرى.

ويف �شياق ه������ذا التطور احلا�شل، حاول 

علماء البيولوجيا مطّولً يف اكت�شاف اأي دليل 

على »قوة حياة خا�شة« متيز املادة احلية عن 

امل������ادة اجلامدة لكن م������ن دون جدوى. �شار 

وا�شح������اً بالن�شبة لهم اأن احلياة يف حقيقتها 

أ�شكال الكيمياء  لي�شت �شوى �شكل معقد من ا

فح�ش������ب. وكم�شادف������ة �شعي������دة للموؤرخني، 

وواحدة من احل������وادث الب������ارزة عند بداية 

ن�شان ظهرت  التق�ش������ي البيولوجي جل�شم الإ

ن�شان« ل�  مع طباع������ة كتاب »يف بنية ج�شم الإ

/اندريا�ض في�شاليو�ض/ عام 1543، يف العام 

ذاته ال������ذي طبع كوبرنيك�ض فيه اأخرياً كتابه 

ج�شام ال�شماوية«. هذا التزامن  »يف دوران الأ

يجع������ل من العام 1543 عالمة مالئمة توؤ�رش 

لبداية الثورة العلمية التي �شوف تغرّي اأوروبة 

اأولً والعامل ثانياً. 

وم������ن الطبيعي، ف������اإن اأي اختيار لبداية 

تاأريخ تاريخ العلم هي م�شاألة كيفية، والتف�شري 

أنها تك������ون مقيدة  املنطق������ي لهذه النقط������ة ا

أي�شاً بالقدر نف�شه بامتداد  جغرافّياً، ومقيدة ا

الزمن ال������ذي تغطيه.لذلك �شنحاول يف هذا 

البحث اأن نلخ�ض بداية تطور العلم الغربي 

منذ ع�رش النه�شة )تقريباً( من خالل حياة 

الراهب البولندي ال�شهري، وهو تطور ا�شتمر 

مت�شاعداً ب�شكل مده�ض حتى يومنا احلايل. 

وعلينا يف ه������ذا املجال اأن ل نغفل اإجنازات 

أيدي كٍل م������ن اليونانيني  اأخرى مت������ت على ا

القدماء، ال�شينني، العلماء امل�شلمني وكذلك 

الفال�شفة الذين قاموا بالكثري للحفاظ على 

اأن تبقى عملية البحث عن املعرفة يف عاملنا 

حية خالل الفرتة التي ي�شار فيها اإىل اأوروبة 

أننا  بالع�شور الو�شطى واملظلمة. وهذا يعني ا

�شن�رشد ق�شة متما�شك������ة، مع بداية وا�شحة 

يف امل������كان والزمان، مع نظرة عاملية متطورة 

تقع يف قل������ب فهمنا للك������ون، وموقعنا اليوم 

ن�شان، وهذا ل�شوء  فيه. وفيما يخ�ض حياة الإ

أنها  احل������ظ ل يريح الكثريين مّنا، فقد تبنّي ا

أية حياة اأخرى موجودة على  ل تختل������ف عن ا

ر�ض. فمع ر�شوخ اأعمال ت�شارلز داروين و/ الأ
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ألفري������د وال�ض/ يف القرن التا�شع ع�رش، بدا  ا

وا�شحاً اأن كل م������ا نحتاجه لن�شوء الكائنات 

ميبات )وحيدات اخللية( هي  الب�رشية من الأ

عملي������ة التطور بالنتخاب الطبيعي، واملديد 

املديد من الزمن.

مثل������ة التي �شنذكرها هنا  تلقي جميع الأ

ال�ش������وء على �شمات اأخ������رى ممتعة ومفيدة 

لعملية �رشد ق�شة تاريخ التطور العلمي. من 

�شا�شية اإىل  الطبيعي اأن نن�ش������ب احلوادث الأ

أ�شخا�������ض منفردين �شجلوا عالمات  اأعمال ا

بارزة يف ميدان العلوم � من اأمثال كوبرنيك�ض، 

في�شاليو�ض، داروين، وال�ض، والبقية. لكن ل 

يعن������ي هذا اأن العلم قد تط������ور فقط نتيجة 

ف������راد العباقرة يتعذر  لعمل جمموعة من الأ

ال�شتعا�شة عنهم، نظراً ملا ميلكون من نفاذ 

ب�شرية خا�شة حول كيفية عمل الكون. ميكن 

للعباق������رة اأن يفعلوا ذل������ك )مع اأن ذلك لي�ض 

أم������راً قطعياً( ؛ لكن اأن يتع������ذر ال�شتعا�شة  ا

عنهم فاأم������ر م�شك������وك فيه. يُبن������ى التقدم 

العلمي خطوة فخطوة، واملثال الذي يقدمه 

أن������ه، عندما  كل م������ن داروي������ن ووال�ض يبني ا

أو اثنني  يك������ون الزمن مالئماً، ميكن لف������رد ا

اأن ياأخ������ذوا اخلطوة التالية كل واحد منهما 

خر. اإنها �رشبة احلظ،  ب�شكل م�شتقل عن الآ

أو امل�شادفة التاريخية، هي من �شتبقي ا�شمه  ا

خالداً مع الزمن كمكت�شف لظاهرة جديدة. 

لنتذك������ر دوم������اً اأن التط������ور التكنولوجي هو 

أك������رث اأهمية من العبقرية  حيان ا يف اأغلب الأ

ن�شانية، لذلك لن يكون م�شتغرباً اأن تتزامن  الإ

بداية الث������ورة العلمية مع ن�شوء التل�شكوبات، 

وامليكرو�شكوبات )املجاهر(.

النبعاث من الظالم

كان������ت بداية ع�رش النه�ش������ة هي الزمن 

وروبيون الغربيون فيه رهبتهم  الذي فقد الأ

من »القدم������اء« واأدركوا اأن لديهم الكثري كي 

ي�شاهموا به اإىل احل�شارة واملجتمع مبقدار 

ما �شاهم كل من اليونانيني والرومان والعرب 

والفر�ض واأقوام اأخرى. وبالن�شبة للمراقبني 

حجية ب������اأن ذلك قد  املعا�رشي������ن، لي�شت الأ

ح�شل، بل مبقدار ما ا�شتغرق النا�ض طويال 

من الزمن كي يتخل�ش������وا من عقدة النق�ض 

�شباب التف�شيلية لهذه الثغرة  لديهم. اأما الأ

يف التفك������ري الب�رشي، وهي كث������رية ومتنوعة، 

فتقع خارج هدف هذا البحث. لكن اأي �شخ�ض 

كان قد زار مواق������ع احل�شارات الكال�شيكية 

بي�ض املتو�شط ميكن  القدمية حول البحر الأ

اأن يكّون ملحة ع������ن الكيفية التي ا�شتطاعت 

بها �شعوب الع�شور املظلمة )يف حدود زمنية، 

ت������رتاوح تقريباً من العام 400 اإىل العام 900  

أولئ������ك �شعوب الع�شور  بع������د امليالد( وحتى ا
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الو�شط������ى )م������ا ب������ني 900 اإىل 

1400( اأن تتلم�ض ذلك الطريق. 

آث������ار عظيم������ة مث������ل  فوج������ود ا

البانتيون )هيكل مكر�ض جلميع 

والكولو�شيوم  غري������ق(  الإ آله������ة  ا

)مدرج رومة القدمي( واأهرامات 

اجليزة يف م�رش، ل تزال جميعاً 

توحي بالرهبة حتى اليوم. ويف 

زمن فقدت فيه معرفة مكتملة 

وابد،  عن كيفية بناء مثل هذه الأ

فغالباً ما يقال باأنها من اأعمال 

اجلن�ض  ع������ن  اأجنا�������ض خمتلفة 

لهة.  أنها من �شنع الآ أو ا الب�رشي � ا

مع مثل هكذا دلئ������ل مادية ملا 

يبدو براعة فائقة �شبيهة باأعمال 

آلهة »القدماء« من حولنا، ومع  ا

الن�شو�ض املكت�شفة حديثاً التي 

تو�شح النب������وغ الفكري لل�شعوب 

القدمي������ة الواقعة حتت �شيطرة 

بيزنطة، ي�شبح طبيعياً اأن نتقبل 

أنه كان لديهم مفكرون عباقرة  ا

جعل النا�ض العاديني ي�شريون وراءهم ويتقبلوا 

قدمني من اأمثال اأر�شطو  تعاليم فال�شفتهم الأ

واإقليد�ض واآخرين كنوع من الكتب املقد�شة ل 

تخ�شع لل�شك والريبة. ويف الواقع، كان ذلك 

�شياء يف  ه������و الطريق التي �شارت عليه������ا الأ

. وباعتبار اأن الرومان 
)1(

بداية ع�رش النه�شة

�شاهموا قلياًل ج������داً يف البحث الذي ميكن 

ن بالنظ������رة العلمية للعامل، فقد  اأن ي�شمى الآ

عن������ى هذا يف زمن ع�������رش النه�شة اأن تبقى 
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احلكم������ة املتوارثة حول طبيع������ة الكون ثابتة 

يام العظيمة لليونانيني  ب�شكل جوهري من الأ

القدماء، اأي قبل حوايل 1500 �شنة من قدوم 

حداث. ومع ذلك،  كوبرنيك�������ض اإىل م�رشح الأ

ف������كار مرة واحدة،  م������ا اأن متَّ حتدي هذه الأ

أ تقدم �رشيع ب�شكل مثري � بعد خم�شة  حتى بدا

ع�رش قرن من اجلمود، هناك اأقل من خم�شة 

ق������رون من زمن كوبرنيك�������ض اإىل يومنا هذا. 

اإنه������ا مفارقة اإىل حد كب������ري، لكنها مع ذلك 

يطايل العادي من القرن  حقيقة، اأن ي�شعر الإ

العا�رش باأن وطن������ه يف القرن اخلام�ض ع�رش 

يطايل العادي من  اأكرث جمالً، يف حني اأن الإ

القرن اخلام�ض ع�������رش �شيكت�شف اأن اإيطاليا 

أك������رث غرابة عما  الق������رن الواحد والع�رشين ا

كانت عليه اإيطاليا القي�رشية.

اأناقة كوبرنيك�ض 

يَُع������دُّ كوبرنيك�ض يف ح������د ذاته �شخ�شية 

و�شيطي������ة ب������ارزة يف الث������ورة العلمي������ة، وهو 

بطريق������ة ما ي�شابه الفال�شفة اليونانيني اأكرث 

مما ي�شابه علم������اء اليوم. فهو مل يقم باإجراء 

جت������ارب، اأو حتى ير�ش������د بنف�شه ال�شماوات 

قل(،  )لي�ض اإىل اأي درجة ذات دللة، على الأ

ومل يتوقع من اأي اأحد اآخر اأن يختر وجهات 

نظره. كانت فكرته الكبرية عن الكون جمردة 

ب�ش������كل خال�ض �  ميكن اأن نطلق عليها اليوم 

حيان جتربة فكرية، حيث مّثلت  يف بع�ض الأ

ج�شام  أب�شط لتف�شري �شلوك الأ طريقة جديدة ا

ال�شماوية للعيِّنة ذاتها التي كانت قد ف�رشتها 

اأنظمة اأكرث تعقيداً ا�شتنبطها بطليمو�ض من 

أو اأعل������ن عنه������ا(. اإذا كان لدى عامل  قب������ل )ا

حدي������ث فكرة لمعة عن الطريقة التي يعمل 

ول اإيجاد  بها الك������ون، ف�شي�شبح هدف������ه الأ

طريقة لختبار فكرته ع������ن طريق التجربة 

اأو الر�ش������د، ليعلم كم تك������ون هي منا�شبة يف 

أو تف�شريه. لكن هذه اخلطوة  و�شف الك������ون ا

�شا�شي������ة يف تطوي������ر الطريق������ة العلمية مل  الأ

يك������ن يُعمل به������ا يف الق������رن اخلام�ض ع�رش، 

أبداً كي يختر  ومل تخط������ر ببال كوبرنيك�������ض ا

فكرته � اأي منوذجه الذهني عن كيفية عمل 

الكون � �شواء بقيامه بعمليات ر�شد من تلقاء 

خرين للقيام بعمليات  أو بت�شجيع الآ نف�ش������ه، ا

ر�شد جدي������دة. بالن�شب������ة لكوبرنيك�ض، كان 

نه،  منوذجه اأف�شل من من������وذج بطليمو�ض لأ

ناقة يف  أناقة. الأ وفق التعبري احلديث، اأكرث ا

حيان هي مر�شد موثوق عن فائدة  اأغل������ب الأ

النموذج، لكن غري مع�شوم عن اخلطاأ. ومع 

ذلك، يف هذه احلالة، فقد ح�شل اأن حد�ض 

كوبرنيك�ض كان �شحيحاً.

من دون ريب، كان النظام البطليمي يفتقد 

ناقة. عا�������ض بطليمو�ض )الذي يعرف  اإىل الأ
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حيان ببطليمو�ض ال�شكندراين(  يف بع�ض الأ

يف الق������رن الث������اين امليالدي، وق������د ظهر يف 

م�رش التي كانت واقعة منذ فرتة حتت تاأثري 

الثقافة اليونانية )كما ي�شتدل من ال�شجالت 

على ا�شم املدينة الت������ي عا�ض بها(.ل يعرف 

عمال  اإل القلي������ل عن حياته، لكن من بني الأ

جيال الالحقة ملخ�ض �شخم  التي تركت لالأ

عن علم الفلك، مبني على ح�شيلة 500 عام 

�شابق من التفكري الكو�شمولوجي والفلكي يف 

غريق. يعرف الكتاب بعنوانه العربي،  بالد الإ

كر«، ويعطيك  املج�شطي، وال������ذي معناه »الأ

فك������رة ما عن الطريقة الت������ي كان ينظر بها 

اإلي������ه يف الق������رون الت������ي اأعقبت������ه ؛ عنوان 

�شلية ت�شفه بب�شاطة  غريقية الأ الن�شخ������ة الإ

»الت�شنيف الريا�شي«. وهذا النظام الفلكي 

أبعد من اأن يكون فك������رة بطليمو�ض لوحده،  ا

فكار العائدة لليونانيني  لكن يبدو اأن هذه الأ

القدماء هو من نّقب عنها وطورها. ومبا ل 

أي������ة حال، يبدو اأن  مياث������ل كوبرنيك�ض، على ا

بطليمو�������ض قد اأجنز بنف�شه عمليات الر�شد 

�شافة اإىل  الرئي�شية حل������ركات الكواكب، بالإ

أي�شاً  أ�شالف������ه )قام ا ا�شتخال�������ض ما قام به ا

بت�شنيف خرائط النجوم املهمة(. 

أ�شا�ض النظام البطليمي على فكرة  يقوم ا

ج�ش������ام ال�شماوية يجب اأن تتحرك يف  اأن الأ

ن الدوائر بب�شاطة هي الكمال  دوائر تامة، لأ

ناقة  املطلق )هذا ه������و مثال يبني على اأن الأ

ل توؤدي بال�������رشورة اإىل احلقيقة!(.يف ذلك 

الوق������ت، كان معلوماً اأن هناك خم�ض كواكب 

تتحرك دائري������اً )عطارد، الزه������رة، املريخ، 

زحل، وامل�شرتي(، اإ�شافة اإىل ال�شم�ض والقمر 

والنج������وم. ولكي جنعل احل������ركات امل�شجلة 

ج�شام تتوافق مع متطلبات احلركة  له������ذه الأ

الدائمة التامة للكرات، كان على بطليمو�ض 

اأن يدخ������ل تعديلني رئي�شي������ني على فكرة اأن 

ر�ض تقع يف مركز الكون واأن كل �شيء يدور  الأ

ول )الذي كان يعتقد به منذ زمن  حوله������ا.الأ

طويل( هي اأن حركة خا�شة لكوكب ما ميكن 

تف�شريه������ا بالقول اإنها تتم على دائرة �شغرية 

تامة حول نقطة والتي بدورها تتحرك على 

ر�������ض. التعديل  دائ������رة كبرية تام������ة حول الأ

الثاين الذي يبدو اأن بطليمو�ض اأعاد تنقيحه 

بنف�ش������ه، هو اأن الك������رات البلورية ال�شخمة، 

أنه  كما اأ�شبحت معروفة )بلوري يعني متاماً ا

غري مرئ������ي �شمن هذا ال�شياق(، التي حتمل 

ج�ش������ام ال�شماوية يف كرات دائرية ل تدور  الأ

ر�ض، بل تدور حول جمموعة  فعلياً ح������ول الأ

ر�ض، تدعى  من النقاط تنبثق بنعومة من الأ

نقاط ال�شتواء )حول نقاط ا�شتواء خمتلفة، 

لتف�رش تفا�شيل حركة كل ج�شم على انفراد(.
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ر�ض تُعدُّ ج�شماً مركزياً يف الكون،  ل تزال الأ

لكن اأي �شيء اآخر عليه اأن يدور حول نقاط 

ر�������ض نف�شها. اأما  ال�شت������واء، ولي�ض حول الأ

الدائرة الكرى املتمركزة على نقطة ال�شتواء 

فتدعى بالدائرة الناقلة.

عمل النموذج، يف ال�شياق الذي ميكن اأن 

ن�شتخدمه لتف�ش������ري الطريقة التي تبدو فيها 

خرى  حرك������ة ال�شم�ض، القم������ر والكواكب الأ

اإزاء �شت������ارة خلفية من النجوم الثابتة )ثابتة 

أنها جميعا حتافظ على العّينة ذاتها  مبعنى ا

ر�ض(، والتي يعتقد  بينما تتحرك معاً حول الأ

أنها جميع������اً مرتبطة مبا�رشة اإىل كرة بلورية  ا

تقع مبا�رشة خارج جمموعة الكرات البلورية 

املتداخلة التي حتم������ل اأج�شاماً اأخرى حول 

نق������اط ال�شتواء ذات ال�شل������ة. لكن مل توجد 

هناك حماول������ة لتف�شري املراح������ل الفيزيائية 

الت������ي حافظت على كل �ش������يء متحركاً بهذه 

الطريق������ة، ول لتف�ش������ري الطبيع������ة البلورية 

للكرات. عالوة على ذلك، كان النقد املوجه 

أنه������ا معقدة على  اإىل اجلمل������ة على الغالب ا

نحو غ������ري مالئم، بينما احلاج������ة اإىل نقاط 

ا�شتواء جعل������ت الكثري من املفكرين مرتبكني 

� لقد اأدت اإىل تزايد ال�شكوك فيما اإذا كانت 

ر�������ض يجب اأن تعتر فعلي������اً مركز الكون.  الأ

يوجد هناك فكرة معادلة باأن تكون ال�شم�ض 

هي مركز الكون )تعود هذه الفكرة بالرجوع 

أيام  مبا�������رشة يف الزم������ن اإىل ال������وراء حت������ى ا

ار�شتارخو�������ض، يف القرن الثالث قبل امليالد، 

خرى يف القرون  لرناها تنتع�ض بني الفينة والأ

ر�ض تدور  التي اأعقب������ت بطليمو�ض(، واأن الأ

فكار مل تلق قبولً،  حولها. لكن مثل ه������ذه الأ

ح�شا�ض العام.  نها تعار�ض اإىل حد كبري الإ لأ

ر�������ض ال�شلبة ل ميكن  فمن اجلل������ي، اأن الأ

مثلة  اأن تك������ون متحركة؛ وهذا ه������و اأحد الأ

أ�شا�ض  الرئي�شي������ة ل�رشورة جتنب العمل على ا

ح�شا�������ض العام اإذا كان عليك معرفة كيف  الإ

يعمل العامل.

هناك حافزان نوعيان �شجعا كوبرنيك�ض 

أت������ي ب�ش������يء م������ا اأف�ش������ل م������ن منوذج  ن يا لأ

ول، اأن كل كوك������ب، اإ�شاف������ة  بطليمو�������ض. الأ

اإىل ال�شم�ض والقم������ر، يجب معاجلته ب�شكل 

منف�شل يف النم������وذج، بانطالقه اخلا�ض به 

ر�ض وبدوائ������ره الفرعية اخلا�شة به.  من الأ

�شياء  ليوجد هناك تو�شيف كلي متما�شك لالأ

لتف�ش������ري ماهو حا�شل. واحلاف������ز الثاين، اأن 

هن������اك م�شاألة نوعية كان النا�ض مدركني لها 

منذ اأمد طويل لكنه������ا كانت مو�شوعة على 

ب�ش������اط البحث واملناق�شة. ذل������ك اأن انبعاث 

ر�ض، والذي هو متطلب  مدار القم������ر من الأ

�رشوري لتف�شري التغ������ريات يف ال�رشعة التي 
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يتح������رك بها القمر عر ال�شم������اء، كان كبرياً 

على النحو امل�شار اإليه مما يقت�شي اأن يكون 

وقات م������ن ال�شهر اأقرب  القم������ر يف بع�ض الأ

ر�������ض من اأوقات اأخرى �  ب�شكل فعال اإىل الأ

اأي اأن حجمه الظاهري يجب اأن يتغري ب�شكل 

معتر )وبكمية ح�شابي������ة(، ومن الوا�شح اأن 

ه������ذا ل يح�شل فعلياً. مبعن������ى من املعاين، 

فاإن نظام بطليمو�ض يق������وم على تنبوؤ ميكن 

اختب������اره والتحقق منه بالر�ش������د والقيا�ض. 

ومب������ا اإن حماولت الختبار ف�شلت يف اإثبات 

�شحة التنبوؤ، لذلك لن يكون النموذج املذكور 

�شاحلاً لتف�شري الكون. ومبا اأن كوبرنيك�ض مل 

يكن يفكر على هذا النحو، لذلك من املوؤكد 

ر�ض  أل������ة املتعلقة ببعد القم������ر عن الأ فامل�شا

جعلته مرتبكاً حول منوذج بطليمو�ض.

ق������دم كوبرنيك�������ض اإىل م�������رشح احلي������اة 

يف نهاي������ة الق������رن اخلام�ض ع�������رش. ولد يف 

تورون،وهي قرية بولونية على نهر الفي�شتول، 

يف ال�شهر التا�شع ع�������رش �شباط 1473، وقد 

عرف يف البداية با�ش������م ميكولي كوبرنيك، 

لك������ن فيما بعد اأخذ ا�شم������ه الالتيني )كانت 

عملية تغيري ال�ش������م �شائعة يف ذلك الوقت، 

خ�شو�شاً بني رجال ع�������رش النه�شة(. مات 

والده،و كان تاج������راً مو�رشاً، يف العام 1483 

اأو 1884، فرتب������ى نيكول�������ض برعاية خاله، 

أ�شقف  لوكا�������ض وات�زسن������رود، الذي اأ�شب������ح ا

كني�ش������ة اأرميالند. يف العام 1491 )قبل �شنة 

فقط من انطالق كري�شت������وف كولومب�ض يف 

أ نيكول�ض  مريكتني(، ب������دا اأول رحل������ة اإىل الأ

درا�شته يف جامعة كراك������و، حيث ظهر لديه 

اأول اهتم������ام ج������دي بعلم الفل������ك. �شافر يف 

الع������ام 1496 اإىل اإيطالي������ا لدرا�شة القانون 

اإىل درا�شة الكال�شيكيات  �شافة  والطب، بالإ

املعه������ودة والريا�شي������ات، يف بولونيا وبادوا، 

قب������ل اأن يح�شل على الدكت������وراه يف القانون 

الكن�شي م������ن جامعة فريارا يف العام 1503. 

وكالكثريي������ن جداً م������ن رجال ع�������رشه، تاأثر 

ن�شانية يف  كوبرنيك�������ض بق������وة باحلرك������ة الإ

اإيطالي������ة ودر�ض الكال�شيكيات املرافقة لهذه 

احلرك������ة. ويف الواقع، يف ع������ام 1519، طبع 

ديب  جمموع������ة م������ن الق�شائد ال�شعري������ة لالأ

ثيوفيلو�������ض �شيموكات������ا )من الق������رن ال�شابع 

البيزنط������ي(، ق������ام برتجمتها م������ن ن�شختها 

�شلية اإىل الالتينية. غريقية الأ الإ

يف الوقت الذي اأجنز فيه �شهادة الدكتوراه، 

َ كوبرنيك�ض مبا�رشة ككاهن يف كاتدرائية  ُعنيِّ

فرومبورك يف بولندة من قبل خاله لوكا�ض � 

قارب اأعطته  حالة حماباة موجودة ل������دى الأ

من�شباً يرق������ى اإىل م�شتوى الوظيفة العاطلة 

)من�ش������ب ل يقوم �شاحبه باأي عمل يتنا�شب 
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مع راتبه الكب������ري(، والتي حافظ عليه طوال 

حياته. لكن حتى العام 1506 مل يكن قد عاد 

اإىل بولندة ب�شكل نهائي )يعطيك ذلك فكرة 

عما كانت علي������ه متطلبات الوظيفة متاماً(، 

ليعمل عند خاله كطبيب و�شكرتري حتى مات 

لوكا�������ض يف الع������ام 1512. وبعد موت خاله، 

اأعطى كوبرنيك�ض مزي������داً من الهتمام اإىل 

واجبات������ه الكن�شية، اإ�شافة اإىل عمله كطبيب 

ممار�ض و�شغل ع������دة وظائف مدنية �شغرية، 

جميعها اأعطته مزي������داً من الوقت ليحافظ 

على اهتماماته يف عل������م الفلك. اأما اأفكاره 

ر�������ض يف الكون فقد  الثوري������ة حول مكان الأ

ول  متت �شياغتها مبا�رشة مع نهاية العقد الأ

من القرن ال�شاد�ض ع�رش.

ر�ض تتحرك! الأ

فكار م������ن فراغ، وحتى  مل تظه������ر هذه الأ

من خالل م�شاهمت������ه الرئي�شية اإىل التفكري 

حي������ان امل�شاهمة  العلم������ي )تّعد يف بع�ض الأ

هم اإىل التفكري العلمي( ليزال كوبرنيك�ض  الأ

معتراً رجل ع�رشه.تتاأك������د ا�شتمرارية العلم 

بو�شوح)واعتباطية بداية تاأريخ التواريخ( من 

حقيق������ة اأن كوبرنيك�ض تاأثر بقوة بكتاب طبع 

يف العام 1496، متاماً يف الوقت الذي اأ�شبح 

في������ه التلميذ ابن ثالث وع�رشين عاماً مهتماً 

ملاين  بعلم الفل������ك. كان موؤلف الكتاب هو الأ

جوهان�ض موللر )ولد يف كوجن�شبريغ يف العام 

أي�شاً ب�/رجيومونتانو�ض/،  1436، ومعروف ا

الن�شخة الالتيني������ة ل�شم مكان مولده(، وهو 

أ�شتاذه جورج  قدم وا ر اأفكار زميله الأ م������ن طوَّ

بيورب������اخ )املولود يف الع������ام 1423(، والذي 

أي�شاً  أنا�ض اآخرين، وا تاأثر )من دون ريب( من ا

رجوع������اً اإىل الوراء يف �شب������اب الزمن. �رشع 

بيورباخ يف اإنتاج ملخ�ض حديث )كان ذلك، 

يف الق������رن اخلام�ض ع�رش( لكتاب بطليمو�ض 

امل�شمى املاج�شطي. والن�شخة التي كانت يف 

املتناول يف حينه ه������ي ن�شخة لتينية طبعت 

يف الق������رن الثاين ع�رش م������ن قبل جريارد من 

مدين������ة �رشميونا، مرتجمة ع������ن ن�ض عربي 

غريقية قبل زمن طويل.  مرتجم بدوره عن الإ

كان حل������م بيورباخ هو ع�رشن������ة هذا العمل 

غريقية  أق������دم الن�شو�������ض الإ بالرج������وع اإىل ا

ن يف اإيطاليا  املتي�رشة )بع�ض منها موجود الآ

أث������ر انهي������ار الق�شطنطيني������ة(. ول�شوء  على ا

احل������ظ، فقد تويف يف الع������ام 1461، قبل اأن 

أ بكتاب  أنه بدا ينجز مهمته، على الرغم من ا

متهي������دي يلخ�ض طبع������ة املاج�شط������ي التي 

كانت متاحة وقتها. وعلى فرا�ض موته، اأخذ 

كمال  بيورباخ وعداً من/ رجيومونتانو�ض / لإ

العم������ل، الذي ق������ام به، على الرغ������م من اأن 

الرتجمة اجلدي������دة لبطليمو�ض مل تنجز بعد. 
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لكن رجيومونتانو�ض قام ب�شيء ما هو اأف�شل 

 The من عدة وجوه، خمرجاً كتابه اخلال�شة

Epitome//، وال������ذي ل يلخ�ض حمتويات 
املاج�شطي فح�شب، لكن������ه ي�شيف تفا�شيل 

منقحاً  ال�شم������اوات،  ر�ش������د  خرعملي������ات  لآ

بع�شاً من ح�شابات بطليمو�ض التي اأجنزها 

وت�شمنت بع�ش������اُ من التعليقات احلرجة يف 

الن�ض )هي يف حد ذاته������ا اإ�شارة على الثقة 

مبكان������ة رجل م������ن ع�رش النه�ش������ة كمعادل 

للقدماء(. ت�شمن التعليق حادثة تثري النتباه 

أ�شا�شية كنا ق������د ذكرناها �شابقاً،  اإىل نقط������ة ا

وهي حقيقة اأن حج������م القمر الظاهري يف 

ال�شم������اء ل يتغري  بالطريقة الت������ي يتطلبها 

نظ������ام بطليمو�������ض. على الرغ������م من موت 

رجيومونتانو�ض يف الع������ام 1476، فاإن كتاب 

امللخ�������ض مل يطبع اإىل ما بع������د ع�رشين �شنة 

اأخرى، هو الكتاب الذي اأطلق تفكري ال�ّشاب 

كوبرنيك�ض من عقال������ه. لقد ظهر قبل موت 

رجيومونتانو�������ض، اأن هناك احتمال اأن يكون 

�شخ�ض ما، لي�ض �شوى كوبرنيك�ض )الذي كان 

يف الثالث������ة من عمره يف الع������ام 1476(، قد 

التقط الع�شا.

مل يكن كوبرنيك�ض نف�شه مت�رشعاً لطباعة 

أف������كاره ه������ذه. نحن نعل������م اأن منوذجه هذا  ا

أ�شا�شي عام  ع������ن الكون ق������د اكتمل ب�ش������كل ا

ن������ه بعد ذلك بقلي������ل بعث ملخ�شاً  1510، لأ

ف������كار اإىل اأ�شدقائ������ه املقربني منه،  لتلك الأ

عل������ى �شكل خمط������وط دعاه »تعلي������ق �شغري«  

ليوج������د   .)Little Commentary(

دلي������ل على اأن كوبرنيك�������ض كان مهتماً كثرياً 

مبخاطر امل�شايقة من الكني�شة فيما لو طبع 

أف������كاره ب�شكل ر�شم������ي � يف الواقع، مّت �رشح  ا

املخط������وط املذكور يف حما�رشة يف الفاتيكان 

بح�شور الباب������ا كليمنت ال�شاب������ع وعدد من 

ألقاها ال�شكرتري البابوي جوهان  الكرادل������ة، ا

ويدمان�شت������ادت. كتب اأح������د الكرادلة، وهو 

نيكول�ض فون �شونرج، اإىل كوبرنيك�ض حمفزاً 

اإي������اه لن�رش خمطوطت������ه، وق������د اأدرجت هذه 

الر�شال������ة يف مقدمة كتاب������ه الرفيع امل�شتوى، 

ج�ش������ام ال�شماوية«، حني و�شع  »يف دوران الأ

كوبرنيك�ض يف نهاية املطاف كل اأفكاره فيه، 

يف العام 1453. 

�شب������اب التي اأدت لتاأخري  لكن ما هي الأ

طباعة الكتاب؟ هناك �شببان لهذا التاأخري. 

ول، ه������و اأن وق������ت كوبرنيك�ض كان ممتلئاً  الأ

دوماً. وميك������ن اأن نعزو ال�شب������ب اإىل موقعه 

أنه راغب  ككاهن متفرغ، دون اأن يعني ذلك ا

يف اأن يجل�������ض على كر�شي الوظيفة وي�شتمتع 

مبرتبها، يتابع هوايته يف علم الفلك وين�شى 

الع������امل اخلارج������ي م������ن حوله. فق������د عمل 
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كوبرنيك�������ض طبيباً ل�شالح املجمع الديني يف 

جوار كاتدرائية فرومروك ول�شالح الفقراء 

)بالطب������ع، دون اأن يدفع������وا اأج������راً(. وعمل 

�شالح ماهو �شائع  كريا�شيات������ي على خطة لإ

خ������رية الذي يتبنى فيها عامل  )لي�شت املرة الأ

م�شهور هذا الدور(،حيث ا�شتخدمت الكني�شة 

توجيهات������ه يف القانون ا�شتخداماً جيداً. كما 

أي�شاً يف اأعمال غري متوقعة  اأ�شب������ح من�شغاًل ا

حني ق������ام الفر�ش������ان النيوتوني������ون )منظمة 

ميلي�شاوي������ة ديني������ة، قريب������ة اإىل ال�شليبيني، 

�شيطرت على برو�شيا ووليات �رشق البلطيق( 

باجتياح املنطقة يف عام 1520. فقد اأوكلت 

�������رشاف على قلعة  اإىل كوبرنيك�������ض مهمة الإ

ألن�شتاي������ن/ والدفاع عنه������ا، فا�شتطاع اأن  /ا

ي�شم������د مع البلدة �شد الغ������زاة لعدة �شهور. 

حقاً، لقد كان رجاًل م�شغولً جداً.

أما ال�شبب الثاين ملمانعته طباعة الكتاب  ا

فهو معرفة كوبرنيك�ض اأن منوذجه عن الكون 

أ�شئلة جديدة، حتى لو اأجاب عن بع�ض  يطرح ا

أنه ل يجيب  حجيات القدمي������ة � هو يعلم ا الأ

عنها جميعاً. وكما قلنا �شابقاً، فاإن كوبرنيك�ض 

مل يق������م بالكث������ري من عملي������ات الر�شد )على 

أنه عاي������ن بناء برج غري م�شقوف  الرغم من ا

ل�شتخدامه كمر�شد(. كان مفكراً وفيل�شوفاً 

غريقي القدمي اأكرث مما هو  وفق النم������ط الإ

وفق النمط العلم������ي احلديث. ال�شيء الذي 

اأزعجه اأكرث من اأي �شيء اآخر كان يدور حول 

نظام بطليمو�ض، مّثله �شابقاً لغز القمر، هو 

م�شاألة املت�شاوي������ات )equants(. مل ي�شتطع 

أنها حتتاج  أقل������ه ب�شبب ا تقب������ل الفكرة، لي�ض ا

أين  مت�شاوي������ات خمتلف������ة لكواكب خمتلف������ة. ا

يكون، يف تلك احلالة، املركز الفعلي للكون؟ 

لق������د رغب يف من������وذج يك������ون كل �شيء فيه 

متح������ركاً ح������ول مركز وحيد مبع������دل ثابت، 

�شباب جمالية اأكرث من اأي �شيء  أراد هذا لأ وا

آخ������ر. كان منوذجه مق�ش������وداً منه كطريقة  ا

جناز تلك الفكرة،و مب�شطلحاته اخلا�شة،  لإ

ف�شل يف ذلك. لكن و�شعه ال�شم�ض يف مركز 

الكون يع������ّد خطوة كبرية وخط������رية. لكن ل 

ي������زال واجباً علي������ه و�شع القم������ر يف مداره 

فالك  أي�شاً بحاجة لأ ر�ض، ول يزال ا حول الأ

تدوي������ر لتف�شري كيف تب������دو الكواكب تتباطاأ 

وتتزايد يف �رشعاتها على مداراتها.

أف������الك التدوير )دوائ������ر �شغرية  كان������ت ا

تدور مراكزها على حميط دوائر اأكر منها( 

متّثل طريقة للح�ش������ول على انحرافات عن 

احلركة الدائرية التامة، بينما كان العتقاد 

ال�شائ������د ه������و عدم وج������ود انحراف������ات عن 

كر  احلرك������ة الدائرية التامة. لكن امل�شاألة الأ

م������ن وجهة نظر كوبرنيك�������ض عن العامل كانت 
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ر�ض تدور حول  حول النجوم. اإذا كان������ت الأ

ال�شم�ض وكانت النج������وم ثابتة بالن�شبة لكرة 

بلورية تقع مبا�������رشة خارج الكرة التي حتمل 

اأكرث الكواكب بع������داً، عندئذ يجب اأن ت�شبب 

ر�ض حركة ظاهرية للنجوم ذاتها �  حركة الأ

 .Parallax ظاهرة معروفة باختالف املنظر

فعندما جتل�������ض يف �شيارة ت�شري على طريق، 

�شيبدو لك العامل من حولك يتحرك بالن�شبة 

م������ر كذلك، فلماذا ل ترى  اإليك. اإذا كان الأ

النج������وم تتحرك، عندم������ا جتل�ض على اأر�ض 

متحركة؟ التف�شري الوحيد الذي يظهر لنا هو 

ر�ض  اأن النجوم يجب اأن يكون بعدها عن الأ

اأكر بكثري من بعد الكواكب عنها، بحيث اإن 

مفعول اختالف املنظ������ر �شغري جداً لدرجة 

أما ملاذا يرتك اهلل جّل جالله  لميكن روؤيته. ا

ف�شاءاً هائاًل فارغاً، اأكر مبئات املرات على 

أبعد  قل من الفتح������ات بني الكواكب، بني ا الأ

الكواكب خارجياً وبني النجوم، فهذه م�شاألة 

ي�شتحيل تف�شريها؟

أخ������رى تن�شاأ مع  هن������اك م�شائل مزعجة ا

ر�ض  ر�ض متحركة. اإذا كانت الأ اعتبارنا اأن الأ

تتحرك، فلماذا ل توجد عا�شفة م�شتمرة من 

الري������ح هّبت من املا�شي، �شبيهة بالريح التي 

حترك �شعرك عندما تكون يف �شيارة مفتوحة 

على ت�شري على طريق �رشيعة؟ ملاذا ل  من الأ

جتعل احلركة املحيطات تقذف املاء، منتجة 

اأمواج مدي������ة �شخمة؟ ويف احلقيقة، ملاذا ل 

ر�ض اإىل قطع �شغرية؟ تذكر  تفتت احلركة الأ

أنه يف الق������رن ال�شاد�ض ع�رش، كانت احلركة  ا

أو  ال�رشيع������ة تعني الركوب على ح�شان يعدو ا

خاديد.  يف عربة تندفع على طرق مليئة بالأ

مفهوم احلركة على �شط������ح م�شقول )حتى 

لو كان م�شقولً كحرك������ة �شيارة على طريق 

م�شاك ب������ه دون خرة  �رشيع������ة( ي�شع������ب الإ

مبا�رشة عن هذه احلركة � حتى اأواخر القرن 

التا�شع ع�رش كان هناك قلق جدي باأن ال�شفر 

ب�رشعة قط������ار ال�شكة احلديدية، التي ميكن 

اأن ت�شل حوايل خم�شة ع�رش ميل يف ال�شاعة 

يف ذلك احلني، قد ي�شكل خطراً على �شحة 

ن�ش������ان. مل يك������ن كوبرنيك�������ض فيزيائياً ومل  الإ

�شئلة، لكنه  جابة على هذه الأ يحاول حتى الإ

أنها تلقي �شك������وكاً )من منظور القرن  اأدرك ا

ال�شاد�ض ع�رش( على اأفكاره.

أخ������رى، تقع متاماً  توجد هناك م�شكلة ا

خ������ارج مدى معارف الق������رن ال�شاد�ض ع�رش. 

اإذا كان������ت ال�شم�������ض تقع يف مرك������ز الكون، 

فلم������اذا ل يقع اأي �شيء فيه؟ كل ما ميكن اأن 

�شياء الرتابية متيل  يقوله كوبرنيك�������ض اأن الأ

�شياء ال�شم�شية  ر�ض، والأ ن ت�شقط على الأ لأ

�شياء التي  ن ت�شقط على ال�شم�ض، والأ متيل لأ
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لها اإلفة مع املريخ �شوف ت�شقط على املريخ، 

وهكذا. ما كان يعني������ه فعلياً، نحن ل نعلمه 

متاماً. لكن اأحد اأهم الدرو�ض التي تعلمناها 

عر القرون منذ كوبرنيك�������ض، وحتى اليوم، 

هو اأن النم������وذج العلمي لي�ض عليه اأن يف�رش 

كل �شيء عدا كونه منوذجاً جيداً.

بعد قدوم ج������ورج جوا�شيم فون لو�شني 

أي�شاً ب������� ريتكو�ض( اإىل فرومبورك  )معروفاً ا

يف ربي������ع 1539، اقتن������ع كوبرنيك�ض، بالرغم 

أنَّ  أوقات������ه امل�شغولة، ا م������ن �شكوكه الكث������رية وا

عليه و�شع اأفكاره على �شكل ميكن طباعته. 

أ�شتاذ الريا�شيات يف  وريتكو�ض، ال������ذي كان ا

جامعة ويتن������رج، �شمع عن عمل كوبرنيك�ض، 

فقدم اإىل فرومبورك خ�شو�شاً ليتعلم حوله 

الكثري ؛ لق������د اأدرك اأهميته، وقرر احل�شول 

على اإذن من رب العمل كي يطبعه. لقد عمل 

الثن������ان معاً ب�شكل جي������د، ويف العام 1540، 

طبع ريتكو�������ض كرا�شاً بعن������وان : اأول تف�شري 

لكت������اب كوبرنيك�ض الثوري، )ي�شار اإليه عادة 

ول( ملخ�شاً امليزة  للتب�شي������ط بالتف�ش������ري الأ

ر�ض  �شا�شية لنموذج كوبرنيك�ض، حركة الأ الأ

خري، وافق كوبرنيك�ض  حول ال�شم�������ض. يف الأ

نه اأ�شبح  على طباعة كتابه الكب������ري، رمبا لأ

ن رجاًل عجوزاً. اأخذ ريتكو�ض على عاتقه  الآ

معاينة طباعة كتابه يف نورمبريغ، حيث كان 

يقي������م هناك، لكن )كما اعت������اد اأن يقول( اأن 

�شياء مل تعمل متاماً كما كان هو يريد. كان  الأ

عل������ى ريتكو�ض اأن يبا�������رش وظيفة جديدة يف 

ليب������زغ قبل اأن ي�شبح كتاب������ه جاهزاً ب�شكل 

أندريا�ض  كامل للطباع������ة، واأوكل املهمة اإىل ا

أو�شياندر، الوزي������ر اللوثري، الذي اأخذ على  ا

عاتق������ه اإ�شافة ملخ�ض غري موّقع ي�رشح فيه 

ب������اأن النم������وذج املو�ش������وف يف الكتاب مل يكن 

مق�ش������ودا لتف�شري الطريقة التي يكون عليها 

الك������ون فعلياً، ب������ل كاأداة ريا�شي������ة لتب�شيط 

احل�شابات الت������ي تت�شمن حركات الكواكب. 

وكمنت������ٍم اإىل العقي������دة اللوثري������ة، كان لدى 

أو�شيان������در كل �شبب للخ������وف من اأن الكتاب  ا

نه حتى  ميكن اأن ل يتم تقبله ب�شكل جيد، لأ

قبل ذلك كان قد اأعلن مارتن لوثر بحد ذاته 

)موؤ�ش�ض املذهب الروت�شتانتي واملعا�رش على 

وج������ه التقري������ب لكوبرنيك�ض،عا�ض من عام 

1483وحت������ى عام 1546( باأنه يعار�ض ب�شدة 

منوذج كوبرنيك�ض، وي�ش������دد على اأن الكتاب 

ر�ض  املقد�������ض يخرنا اأن ال�شم�ض، ولي�شت الأ

ه������ي من تبقى �شاكنة، ح�ش������ب ما اأمر يو�شع 

به. 

لي�ض لدى كوبرنيك�ض فر�شة للتذمر من 

نه قد تويف يف عام 1543،  امللخ�������ض نظراً لأ

ال�شن������ة التي طبع فيها عمله ال�شخم. هناك 



11�

كوبرنيك�ض: اأول رجال ع�رص النه�سة

العــــــدد 535 ني�ســـــان  2008

رواي������ة مقاربة، م�شك������وك يف �شحته������ا، اأن 

كوبرنيك�ض ا�شتلم ن�شخة منه وهو على فرا�ض 

أم  املوت، لكن فيما اإذا كان ح�شل ذلك فعاًل ا

مل يح�شل، بقي الكتاب دون وجود من يدافع 

عنه با�شتثناء ريتكو�ض الذي ل يعرف الكلل، 

)تويف يف العام 1567(.

ما يث������ري ال�شخرية حق������اً اأن تكون وجهة 

أو�شيان������در متفق������ة متاماً م������ع وجهة  نظ������ر ا

النظر العلمية احلديثة ع������ن العامل. فجميع 

اأفكارنا حول الطريقة التي يعمل فيها الكون 

ن كنماذج ب�شيطة و�شعت  اأ�شبحت مقبولة الآ

لتف�شري عملي������ات الر�ش������د ونتائج  م�شبق������اً 

التجارب باأف�شل ما ت�شتطيع تف�شريه.هناك 

ر�ض كمركز  و�شع يكون مقبول فيه و�شف الأ

للكون، وهو عندما ننج������ز جميع القيا�شات 

ر�ض. وهذا  وعملي������ات الر�شد بالن�شب������ة لالأ

النم������وذج يعم������ل ب�شكل جيد م������ن دون ريب 

ر�شال  ح������ني نخطط، عل������ى �شبيل املث������ال، لإ

�شاروخ اإىل القمر. لكن منوذجاً كهذا ي�شبح 

معقداً جداً ومربكاً ج������داً عندما نحاول اأن 

بعد كثرياً  بعد والأ ج�شام الأ ن�ش������ف �شلوك الأ

ر�ض، من خالل اجلمل������ة ال�شم�شية.  ع������ن الأ

فعند ح�شاب طريان م�شبار ف�شائي، ولنقل، 

اإىل زحل، يقوم علماء وكال������ة الف�شاء فعلياً 

باعتبار اأن ال�شم�ض تقع يف مركز الكون، على 

أنهم يعلمون اأن ال�شم�ض ذاتها هي يف  الرغم ا

مدار حول مركز جمرتنا، جمرة درب التبانة.

أب�شط منوذج  وعلى العموم، ي�شتخدم العلماء ا

ميك������ن اأن يكون من�شجماً مع جميع احلقائق 

املت�شل������ة مبجموعة خا�شة م������ن الظروف، 

وه������م ل ي�شتخدمون النم������وذج نف�شه يف كل 

وق������ات. فالقول ب������اأن ال�شم�ض موجودة يف  الأ

املرك������ز الكوين، ه������و جمرد من������وذج ي�شاعد 

يف احل�شاب������ات املت�شمنة م������دارات كوكبية، 

�شيواف������ق علي������ه عامل اليوم ح������ني نقول ذلك 

خرى. الفارق هو اأن  على اأي من الكواكب الأ

أو بدل من  او�شياندر مل يكن يتوقع من قرائه )ا

ذلك، من قراء كوبرنيك�ض( اأن يتقبلوا ب�شكل 

ر�ض  مت�شاو وجهة نظر �شاحلة للقول اإن الأ

يف مركز الكون هي جمرد منوذج مفيد حني 

ح�شاب احلركة الظاهرية للقمر. 

م������ن امل�شتحي������ل اأن نوؤكد فيم������ا اإذا كان 

أ م������ن اأي اأمزجة  ملخ�������ض او�شيان������در ه������ّدا

م�شطربة يف الفاتي������كان، لكن الدليل ي�شري 

اإىل ع������دم وجود اأمزجة كهذه يجب تهدئتها. 

ج�شام  ذل������ك اأن طباعة كت������اب يف دوران الأ

ال�شماوية، تقبلته الكني�شة الكاثوليكية ب�شكل 

جوهري دون تذمر، وم������ن ثم اأهمل الكتاب 

اإىل حد كبري من روما لبقية القرن ال�شاد�ض 

ع�رش. ويف احلقيقة، فقد اأهمله معظم النا�ض 
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�شلية املكونة  بداية لدرج������ة اأن الطبع������ة الأ

كيد  م������ن 400 ن�شخ������ة مل يتم بيعها. لك������ّن الأ

أي�ش������اً اأن ملخ�������ض او�شيان������در مل يهدئ من  ا

ثائرة اللوثريني، كم������ا هوجم الكتاب بق�شوة 

وروبية. ويف  من احل������ركات الروت�شتانتية الأ

ه������ذا ال�شياق ن�ش������ري اإىل اأن م�شمون الكتاب 

مّت تف�ش������ريه ب�شكل كامل، م������ن قبل اخلراء 

قل � خ�شو�شاً يف انكلرتا، حني تزوج  على الأ

خ������رية، كاترين بار،  ه������رني الثامن زوجته الأ

�شنة طباعته.

مدارات الكواكب  

ما هو انطباعي عل������ى وجه اخل�شو�ض 

أنه  حول من������وذج كوبرنيك�ض عن الكون ككل ا

ر�ض يف مدارها حول  مبجرد م������ا و�شعت الأ

ال�شم�������ض فاإن ه������ذا ي�شع تلقائي������ا الكواكب 

زمان  خرى يف تعاقب منطق������ي. ومنذ الأ الأ

القدمي������ة، كان مربكاً روؤي������ة كل من عطارد 

ر�ض عند الغ�شق ويف مطلع  والزهراء من الأ

الفج������ر فق������ط، بينما ميكن روؤي������ة الكواكب 

خ������رى يف اأي وقت م������ن اأوقات  الثالث������ة الأ

الليل.والتف�شري الذي اأعطاه بطليمو�ض )على 

�ش������ح، التف�شري املثب������ت ملخ�شاً يف كتاب  الأ

املاج�شطي( هو اأن كوكبي عطارد والزهراء 

حمفوظان كمجموعة م������ع ال�شم�ض يتحركان 

ر�ض  عندما تتحرك ال�شم�ض دائريا حول الأ

أم������ا يف جمل������ة كوبرنيك�ض،  مرة كل ع������ام. ا

ر�ض هي التي تتحرك حول ال�شم�ض مرة  فالأ

أن التف�ش������ري لنوعني من احلركة  كل ع������ام، وا

الكواكبية ينتج بب�شاطة من اعتبار اأن مداري 

ر�ض  عطارد والزهراء يقعان داخل مدار الأ

أق������رب اإىل ال�شم�ض م������ن قربنا عنها(  )هما ا

بينما م������دارات املريخ، امل�ش������رتي وزحل تقع 

أبعد اإىل ال�شم�ض  ر�ض )ه������ي ا خارج مدار الأ

من بعدنا عنها(. باإجراء ت�شحيح على حركة 

ر�ض،ا�شتطاع كوبرنيك�ض اأن يح�شب طول  الأ

الزم������ن الالزم لكل كوكب لي������دور مرة حول 

ال�شم�������ض وهي فرتات زمني������ة �شكلت �شل�شلة 

ق�رش،  متزاي������دة بدءا من عط������ارد، ب�شنته الأ

ر�������ض، املريخ وامل�شرتي  بالزهراء، الأ مروراً 

طول.  اإىل زحل، التي تكون �شنته هي الأ

لكن لي�ض هذا ه������و كل �شيء. فالنموذج 

أي�شاً،  املر�شود ل�شل������وك الكواكب متعلق هو ا

كم������ا يف منوذج كوبرنيك�ض، م������ع بعدها عن 

ر�ض عن ال�شم�ض.  ال�شم�ض من�شوباً اإىل بعد الأ

أي������ة م�شافة من امل�شافات  حتى دون معرفة ا

بحدود مطلقة، ا�شتط������اع اأن ي�شع الكواكب 

ر�ض. كان  يف الرتتيب املتزايد لبعدها عن الأ

الرتتيب احلا�شل هو ذاته � عطارد، الزهراء 

ر�ض، امل�شرتي وزحل. اأعطت هذه ال�شورة  الأ

ول م������رة حقيقة  املنظم������ة ب�ش������كل وا�شح ولأ
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عميقة حول طبيعة الكون. كان هناك املزيد 

ولئ������ك الذين تراه  ع������ن فل������ك كوبرنيك�ض، لأ

عيونه������م، اأكرث من جمرد الدعاء الب�شيط اأن 

ر�ض تدور حول ال�شم�ض.  الأ

ليورناد ديج�ض والتل�سكوب )املقراب(  

واح������د م������ن قالئ������ل راأت اأعينهم بجالء 

م�شامني منوذج كوبرنيك�ض بعد طباعته كتابه 

نكليزي  ج������رام ال�شماوية، هو الفلك������ي الإ الأ

توما�ض ديج�ض. مل يكن ديج�ض عاملاً فح�شب، 

وائل الذين عمموا العلم � لي�ض  بل كان اأحد الأ

ول متاماً، من������ذ اأن تابع، اإىل مدى معني،  الأ

خطا والده، ليونارد. ول������د ليونارد ديجي�ض 

ح������وايل 1520، لكن ل يع������رف �شوى القليل 

حول حياته املبكرة. تعلم يف جامعة اأك�شفورد 

واأ�شب������ح معروف������اً جيداً كريا�ش������ي وكم�ّشاح 

را�ش������ي. كما كان اأي�شا موؤلفاً للعديد من  لالأ

نكليزية ولي�ض  الكتب، التي كتبت باللغ������ة الإ

بالالتيني������ة � وهو �شيء مل يكن معتاداً يف ذلك 

الوق������ت. طبع اأول كتاب ل������ه، الكهانة العامة 

General Prognostication، يف ع������ام 
1533، بعد ع�رش �شن������وات من طباعة كتاب 

جرام ال�شماوية، ونتيجة ل�شهولة  يف دوران الأ

تداول������ه يف اللغة العامية �شار اأف�شل الكتب 

أنه وفق روؤية مت�شددة  مبيعاً، على الرغم من ا

اأ�شبح يف حينها عتيق الطراز. قدم ليونارد 

ديج�ض يف كتابه روزنامة مزدهرة، جمموعة 

من املعارف التقليدية عن الطق�ض وجمموعة 

معلوم������ات فلكي������ة غنية ومتنوع������ة، تت�شمن 

تف�ش������رياً لنموذج بطليمو�ض ع������ن الكون �  ل 

يختلف الكتاب، من بع�ض النواحي، عن نوع 

معني من تقاومي املزارعني التي كانت ماألوفة 

خرية.  يف القرون الأ

بخ�شو�������ض عمله كم�ّشاح، اخرتع ليونارد 

أداة لقيا�ض الزوايا ي�شتخدمها  ديج�ض املزولة )ا

امل�ّشاحون( ح������وايل العام 1551. ويف الوقت 

�شياء ب�شكل  نف�شه، ف������اإن اهتمامه يف روؤية الأ

دقيق على م�شافات طويلة قادته اإىل اخرتاع 

التل�شكوب العاك�������ض )وبعدها مبا�رشة اخرتع 

أي�ش������ا(، على الرغم من  التل�شك������وب الكا�رش ا

ع������دم وجود �شهرة لهذه الكت�شافات يف ذلك 

الوقت. وال�شبب الوحيد لنعدام تطور هذه 

فكار يع������ود اإىل اأن ن�ش������اط ديج�ض امل�ّشن  الأ

ق������د و�شل اإىل نهايته فج������اأة يف عام 1554، 

حينم������ا �شاهم يف التمرد غ������ري الناجح الذي 

ق������اده الروت�شانتي ال�شي������د توما�ض يات �شد 

ماري امللك������ة الكاثوليكية اجلديدة لنكلرتا، 

التي اعتلت العر�ض يف العام 1533 بعد وفاة 

والدها، هرني الثامن. فقد حكم على ليونارد 

ديج�������ض باملوت اأول مل�شاهمته يف التمرد، ثم 

خفف احلك������م عنه، لكن������ه كان قد رهن كل 
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ممتلكات������ه، وق�شى ما تبقى من عمره )تويف 

يف العام 1959( يكافح ل�شرتدادها من دون 

جناح. 

حني م������ات ليون������ارد ديج�������ض، كان ابنه 

توما�������ض يف الثالثة ع�������رش من عمره )ل نعلم 

بدق������ة تاريخ مي������الده(، فتم������ت رعايته من 

قبل الو�شي علي������ه، جون دي. كان جون دي 

فيل�شوف������اً طبيعياً نه�شوي������اً ؛ عامل ريا�شيات 

جيد، طالب كيمياء، فيل�شوف )لي�ض منوذجياً 

وىل )التي  متاماً !( ومنّجم امللكة اليزابيت الأ

ا�شتولت على العر�ض يف 1558(. من املرجح 

أنه كان، مبا ي�شابه كري�شتوفر مارلو، املحّرك  ا

ال�رشي للعر�ض. وكان اأي�شا، ب�شكل معتر، من 

وائل لنموذج  كوبر نيك�ض، على  املتحم�شني الأ

الرغم من اإنه مل ين�رش �شيئاً يف املو�شوع ذاته. 

بع������د اأن بلغ �شن الر�شد حت������ت و�شاية اأ�رشة 

ذن  /دي/، اأ�شب������ح لدى توما�������ض ديج�ض الأ

بالدخ������ول اإىل املكتبة الت������ي حتتوي اأكرث من 

األف خمطوط، والتي التهمها قبل طباعة اأول 

عمل له يف الريا�شيات يف عام 1571، العام 

نف�شه الذي دفع فيه اإىل الطباعة كتاب والده 

ج�شام  بع������د موته الذي يبح������ث يف قيا�ض الأ

الفلكية وعنوانه)pantometeria(، والذي 

أث������ار اأول نقا�ض عام حول اخ������رتاع ليونارد  ا

أي�شاً  ديج�ض للتل�شكوب. در�ض توما�ض بذاته ا

ال�شماء، وق������ام بعمليات ر�ش������د ال�شوبرنوفا 

)جنوم م�شتعرة فائقة التوهج( التي �شوهدت 

يف ع������ام 1572، حيث ا�شتخ������دم تيكو براها 

بع�ش������اً من هذه املعطي������ات يف حتليله لتلك 

احلادثة.

توما�ض ديج�ض والكون الالنهائي   

ومع هذا، فقد ظهرت اأعظم املطبوعات 

اأهمي������ة لتوما�������ض ديج�ض يف ع������ام 1567. 

كان������ت طبعة جديدة ومنقح������ة اإىل حد كبري 

ول كت������اب لوال������ده، والذي اأ�شب������ح عنوانه  لأ

 Prognosticationبدي������ة ن الكهانة الأ الآ

Everlasting ، حيث احتوى على مناق�شة 
مف�شلة لنم������وذج كوبرنيك�ض عن الكون � اأول 

أقرَّ ديج�ض يف  تف�شري كهذا يظهر يف انكلرتة.ا

الكتاب اأن الكون لمتناهياً يف كره، و�شّمنه 

خمططا بنّي فيه اأن ال�شم�ض يف املركز، تدور 

أ�شار اإىل وجود اأعداد  حولها الكواكب،كم������ا ا

وافرة م������ن النجوم ممتدة يف كل الجتاهات 

اإىل الالنهاية. لق������د كان هذا التف�شري قفزة 

يف املجه������ول، مل يقدم ديج�������ض �شببا لتاأكيده 

أنه  ه������ذا، لكن من املرجح جداً على ما يبدو ا

كان ينظر اإىل جمرة درب التبانة بالتل�شكوب، 

أن تل������ك الوف������رة م������ن النجوم الت������ي راآها  وا

أقنعت������ه اأن النجوم هي �شمو�ض اأخرى  هناك ا

تنت�رش بغزارة خالل كامل الكون الالمتناهي 

بعاد.  الأ
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لك������ن ديج�ض حقيق������ة مل يكر�������ض حياته 

للعلم زيادة عما فعل������ه كوبرنيك�ض، ومل يتابع 

فكار. ومع خلفيت������ه كابن ل�شخ�شية  هذه الأ

بروت�شتانتي������ة بارزة عانى عل������ى اأيدي امللكة 

ماري، وبفعل عالقات������ه مع اأ�رشة دي )حتت 

حماية امللكة اليزابيت(، اأ�شبح توما�ض ديج�ض 

ع�شوا يف الرمل������ان )منتخب������اً يف منا�شبتني 

منف�شلتني( وم�شت�شاراً للحكومة.عمل اأي�شا 

نكليزية  مديراً لل�شجالت الع�شكرية للقوات الإ

يف هولندة بني عام������ي 1586 و1593، حني 

ملان الروت�شتانت يف حترير  كانت ت�شاعد الأ

�شب������ان الكاثولي������ك. مات  أنف�شه������م م������ن الأ ا

توما�������ض ديج�������ض يف الع������ام 1595. يف ذلك 

أ�شتاذاً  الوقت، كان غاليلو غاليله قد اأ�شبح ا

اأ�شياًل للريا�شيات يف بادوا وكانت الكني�شة 

الكاثوليكية قد انقلبت �شد منوذج كوبرنيك�ض 

ن معتنقه هو املهرطق جيوردانو  عن الكون لأ

برون������و، ال������ذي اأ�شبح متورط������ا يف حماكمة 

طويلة �ش������وف تنتهي به اإىل املوت حرقا بعد 

�شده اإىل اخلازوق يف عام 1600. 

هل كان برونو �سهيد العلم؟ 

يكون قيِّماً احلديث عن برونو هنا، قبل 

اأن نع������ود ثاني������ة اإىل التقاط خي������وط اأعمال 

رجال عظام من اأمثال تيكو براها، يوهان�ض 

كبل������ر وغاليلو غاليله، والذي������ن اأكملوا عمل 

ن العتقاد الغالب اأن برونو قد  كوبرنيك�ض، لأ

أح������رق ب�شبب من دعمه لنموذج كوبرنيك�ض.  ا

ويف احلقيقة، كان برون������و مهرطقاً اأكرث من 

كون������ه عاملاً وقد اأح������رق ب�شب������ب اعتقاداته 

الديني������ة ؛ لق������د كان �شوء طال������ع فح�شب اأن 

اأ�شب������ح منوذج كوبر نيك�ض مت�شابكا يف كامل 

امل�شاألة. 

�شا�شي الذي من اأجله دخل  اإن ال�شبب الأ

برون������و، الذي ولد يف العام 1548، يف �رشاع 

أتباع حركة معروفة  أنه من ا م������ع الكني�شة هو ا

بالهرم�شي������ة Hermetism . بن������ت ه������ذه 

الطائف������ة اعتقاداتها عل������ى ن�شو�ض تكافىء 

الكت������اب املقد�������ض، وهي وثائ������ق كان يعتقد 

يف القرنني اخلام�ض ع�������رش وال�شاد�ض ع�رش 

أنه������ا ظهرت يف م�رش يف زمن النبي مو�شى،  ا

له امل�رشي ثوث  ومت ربطها مع تعليم������ات الإ

له  Thoth )اإل������ه املعرف������ة(. كان هرم�ض الإ

غريق������ي املع������ادل لثوث )م������ن هنا جاءت  الإ

تباعه من الطائفة كان يدعى  الهرم�شية(، ولأ

  Trismegistus هرم�ض تري�شميجي�شتو�ض

Hermes، اأو هرم�ض مثلث العظمة. كانت 

ال�شم�������ض، من دون �شك، اإلهاً لدى امل�رشيني، 

وكانت هناك اقرتاحات باأن كوبرنيك�ض ذاته 

قد يكون تاأثر بالهرم�شية بو�شعه ال�شم�ض يف 
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مركز الك������ون، على الرغم م������ن عدم وجود 

دليل قوي على �شحة ذلك. 

لي�������ض ه������ذا مكان������اً منا�شب������اً لل�شري يف 

تفا�شيل العقي������دة الهرم�شية )خ�شو�شا  اأن 

الوثائ������ق التي بني������ت عليها تب������نّي يف نهاية 

أنها مل تاأتي من م�رش القدمية(، لكن  املطاف ا

بالن�شبة ملوؤمني الق������رن اخلام�ض ع�رش عنى 

أ�شياء اأخرى،  تف�شري هذه الوثائق، من ب������ني ا

باأنه������ا تتنباأ مبيالد ال�شيد امل�شيح. ويف العام 

1460، ف������اإن ن�شخا من ه������ذه الوثائق التي 

بنيت عليه������ا الهرم�شية والتي ا�شتقدمت من 

أث������ارت اهتماماً كبرياً  مقدوني������ا اإىل اإيطاليا ا

ا�شتم������ر لكامل الق������رن ال�شاد�ض ع�رش، حتى 

تر�ّشخ )يف عام 1614( باأنها كتبت بعد بداية 

الع�رش امل�شيحي بكثري وعلى هذا النحو فاإن 

دراك  تنبوؤاته������ا متت بالتوافق م������ع منفعة الإ

ر لها. املوؤخَّ

كانت الكني�ش������ة الكاثوليكي������ة يف اأواخر 

القرن ال�شاد�ض ع�رش قادرة على اأن تت�شامح مع 

الن�شو�ض القدمية التي تتنباأ مبيالد ال�شيد 

امل�شيح، ومن خالل كاثوليكيني حمرتمني مثل 

�شباين )حكم من عام 1556،  فيليب الثاين الإ

اإىل عام 1589، وتزوج من امللكة ماري وكان 

معار�شا عنيدا للروت�شتانت( الذي اأيد هذه 

املعتق������دات )متاماً، ب�شكل عر�شي، كما فعل 

جون دي، و�ّشي توما�ض ديج�ض(.لكن برونو 

اأخذ يتبنى وجهة النظر الق�شوى باأن الدين 

امل�رشي ه������و الدين الفعلي وعل������ى الكني�شة 

الكاثوليكي������ة اأن جتد طريقا للعودة اإىل هذه 

الطرق القدمية. وهذا، دون �رشورة للقول، مل 

يلق قبولً ح�شناً يف روما.وبعد ن�شاط متنوع 

يف اأوروبة )مبا فيها ف������رتة اإقامة يف انكلرتا 

م������ن 1583 اإىل ع������ام 1585( واإثارة امل�شاكل 

فيها )انخرط يف �شلك الدومينيكانية يف عام 

1565 لكن������ه طرد منها ع������ام 1576، وبينما 

�شن������ع يف انكلرته الكثري م������ن العداوات فقد 

كان عليه اأن يلج������اأ اإىل ال�شفارة الفرن�شية(، 

ارتكب برونو خطيئة قاتلة حني زار فيني�شيا 

عام 1591، حيث اعتق������ل و�شلم اإىل حمكمة 

التفتي�ض. وبع������د �شجن وحماكمة طويلة، بدا 

اأن برونو �شيحكم عليه يف النهاية مل�شوؤولياته 

  Arianism ريو�شي������ة  الآ ع������ن  اخلا�ش������ة 

أن امل�شيح قد خلقه اهلل ولي�ض هو  )اعتق������اد ا

اهلل جم�ّش������داً( وممار�شت������ه متاري������ن �شحرية 

ملغزة. ل�شنا متاأكدين من ح�شول ذلك ب�شكل 

ن �شجالت املحاكم������ة قد فقدت  مطل������ق، لأ

متاماً، لكن بدلً م������ن اأن يكون �شهيد العلم، 

كم������ا يعر بع�ض املوؤرخني ع������ن ذلك اأحيانا، 

فاإن برونو كان �شهيد الهرطقة حقاً.
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اإدانـــة الكني�ســـة الكاثوليكيـــة لنمـــوذج 

كوبرنيك�ض 

عل������ى الرغم من اأن م�ش������ريه يبدو موؤملاً 

وف������ق املعاي������ري احلديث������ة، مث������ل الكثري من 

ال�شهداء، فاإن برونو قد جلب ذلك لنف�شه اإىل 

أنه اأعطي فر�شة يف كل  حد بعي������د، باعتبار ا

منا�شبة للتخلي ع������ن مواقفه )ال�شبب الذي 

م������ن اأجله اعتقل فرتة طويلة قبل حماكمته(. 

َم  ل يوجد دليل على اأن دعمه للكوبرنيكية ُقدِّ

�ش������ده يف املحاكمة مطلقاً، لكن من الوا�شح 

اأن برون������و كان داعم������اً متحم�ش������اً لفكرة اأن 

نه يتفق مع  ال�شم�ض تق������ع يف مركز الكون )لأ

نه اعتنق  وجهة النظر امل�رشية عن العامل(، ولأ

ب�ش������كل حما�شي فكرة توما�ض ديج�ض القائلة 

باأن الكون ميتل������ئ مبجموعات ل نهائية من 

النجوم، كل منها ي�شابه ال�شم�ض، وجادل باأنه 

يجب اأن تك������ون هناك حياة اأخرى يف اأمكنة 

ن اأفكار برونو  أخ������رى من الكون. ونظ������راً لأ ا

نه حكم  لقت رواجاً يف ذلك الوقت،ونظراً لأ

فكار  م������ن قبل الكني�شة، ف������اإن جميع هذه الأ

كانت تقاوم بالقدر ذاته من ال�شدة. بالتحرك 

املتواف������ق مع بطء العادات، كانت الكني�شة ل 

تزال تاأخذ به������ا يف عام 1616 حني و�شعت 

ج�ش������ام ال�شماوية« على  كت������اب »يف دوران الأ

لئحة الكتب املحرمة )وا�شتمر احلظر حتى 

العام 1895 لرتفعه من القائمة املحرمة مرة 

ثاني������ة !(.لكن بعد ع������ام 1600 كانت �شورة 

الكوبرنيكي������ة متجهمة كم������ا تراها الكني�شة، 

ومت  كوبرنيكي������اً  كان  برون������و  اأن  وحقيق������ة 

ي  اإحراقه كمهرطق نادراً ما كانت م�شجعة لأ

�شخ�ض، مثل غاليلو، الذي عا�ض يف اإيطاليا 

أوائ������ل 1600 وكان مهتم������ا يف الكيفي������ة  يف ا

التي يعمل بها الكون.فل������و مل يعتنقها برونو، 

أبداً مثل هذا  مل������ا كانت الكوبرنيكية لتلق������ى ا

الجت������اه املناوئ من قبل ال�شلطات الكن�شية، 

ومن املمكن اأن ل يكون ا�شطهد غاليلو ومن 

أي�ش������اً اأن يكون التط������ور العلمي يف  املمكن ا

اإيطاليا قد �شار بهدوء اأكرث.

الثورة الكوبرنيكية اليوم 

على الرغم من اأن كوبرنيك�ض مل يكن ثورياً 

بطبيعته، لكن اجلي�شان الذي ا�شتحثه ا�شتحق 

اأن يدع������ى ثورة حقاً بكل م������ا يف الكلمة من 

معنى. ومنذ نظريته الثورية هذه، اأ�شبحنا � 

بن������ي الب�رش � ل نقف بعدها يف مركز الكون، 

أبدي������ة وتامة. حتي������ط بنا اأج�ش������ام �شماوية ا

اأ�شبحن������ا، بدلً من ذلك،مقيمني على كوكب 

ثال������ث هو جزء من �شل�شل������ة تتاألف من ت�شعة 

كواكب تدور ح������ول ال�شم�ض.ا�شتمرت الثورة 

الفلكي������ة مع الكت�شاف������ات احلديثة والتطور 

التكنولوجي �شع������وداً وغرابة.وكما ذكرنا يف 
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املقدم������ة، توافقاً مع عل������م الفلك احلديث، 

لي�ش������ت ال�شم�ض �شوى جنم ع������ادي جداً من 

جمموعة معروفة مبجرة درب التبانة حتتوي 

على مئة مليار جنم. لي������زال هناك املزيد: 

درب التبان������ة لي�شت �شوى واح������دة من كون 

قل مئة ملي������ار جمرة اأخرى،  يح������وي على الأ

كون وجد قبل مليارات ال�شنني قبل اأن توجد 

ر�ض وال�شم�������ض و�شي�شتمر حياً بعد موت  الأ

ر�ض مليارات اأخرى من ال�شنني. كوكب الأ

ازدهرت الثورة الكوبرنيكية بطرق اأخرى، 

اأكرث عمومي������ة. فمن الناحي������ة البيولوجية، 

يظه������ر اجلن�ض الب�رشي باأنه جمرد نوع واحد 

أنواع ل تعد من احليوانات. اأما من  فقط من ا

الناحية الكيميائية احليوية، فيظهر كتجمع 

منظم جيداً من الذرات واجلزيئات فح�شب، 

تخ�شع جلمي������ع القوانني الت������ي تخ�شع لها 

خرى.  ال������ذرات واجلزيئ������ات يف الكائنات الأ

لكن ما نالحظ������ه بعد الث������ورة الكوبرنيكية 

أن العل������م قد مّزق الكثري م������ن تفّرد اجلن�ض  ا

قل.  الب�رشي، م������ن وجهة نظر علمية على الأ

ول م������رة يبدو لدى الكثريين، خا�شة لدى  ولأ

أنَّ اجلن�������ض الب�رشي اأقل  علم������اء الفيزي������اء، ا

خ�شو�شية مما كان يعتقد  دوماً. وعلى اأر�ض 

لْت وجهة النظر ال�شابقة يف  الواقع، فقد ُحمِّ

حيان اإىل اأق�شى مدى ممكن خالل  بع�ض الأ

القرن الع�رشين املن�رشم لتعطي �شورة جلن�ض 

ب�������رشي �شئيل، م�شادفة عابرة يف كون ي�شري 

مام مثل حا�شوب  دون عقل مندفع������اً نحو الأ

كوين، يح�شي اأقدارن������ا جميعاً كما يح�شي 

م�شائر جميع النجوم.

     م������ن الوا�ش������ح، اأن ل يك������ون اأي منا 

جمراً على تقبل وجه������ة النظر النطباعية، 

امليكانيكي������ة،  اأعاله حول حقيقة الواقع. بل 

هناك وجه������ات نظر اأخ������رى ممكنة. ميكن 

اجل������دال اأن العلم هو اأح������د وجهات النظر 

املتعددة باجتاه احلقيقة. فعلى �شبيل املثال، 

ميك������ن تو�شيف احلال������ة الب�رشي������ة بو�شاطة 

اأعم������ال فني������ة كم������ا يف م�رشحي������ة هاملت 

أو ال�شمفوني������ة التا�شعة لبيتهوفن  ل�شك�شبري ا

يوان ك�رشى بدقة اأكرث  أو و�شف البح������رتي لإ ا

من تو�شيفها وفق بنيتها البيولوجية بو�شاطة 

النظريات الكيميائية واحليوية. كما ميكننا 

اجل������دال باأن اأهمية اجلن�ض الب�رشي يف هذا 

�شياء ل يتاأثر باملوقع الذي  املخطط الكلي لالأ

ر�ض يف الكون الفيزيائي، واأن العلم  ت�شغله الأ

لي�������ض له دور �رشعي يف �شناعة اأحكام قيِّمة 

مثل تلك التي قيلت يف املقاطع ال�شابقة.

ن�شانية التي  ه������ذه الروؤية املتوا�شع������ة لالإ

ازيح������ت من مركز كون يعم������ل باآلية ال�شاعة 

يل، يعر عنه  ندعوه اأحياناً بالكون النيوتوين الآ
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وفق ميكانيك احل������ركات الثقالية وقوانينها 

املعروفة. وامت������داداً لفيزي������اء اأر�شطو، فاإن 

فيزياء نيوتن وبنيتها كالهما �شببي وغائي، 

�شب������اب والنتائج. فهما ل  اأي تتح������ددان بالأ

يحددان فقط مفه������وم الطبيعة الالع�شوية 

أي�ش������اً مفهوماً ع�شوياً  للك������ون، بل يحددان ا

وب�شيكولوجياً واجتماعي������اً له. وعلى الرغم 

م������ن اأن هذا العلم يعتر مالئماً جداً لو�شف 

مر اأن  العامل اجله������ري، لكن الغري������ب يف الأ

نيوتن ذاته مل يقر مثل هذه النظرة امليكانيكية 

أبداً. وما  للعامل من وجهة النظ������ر الفل�شفية ا

هو جدي������ر اأن نذّكر به اأن الع�رش النيوتوين، 

وهي الفرتة التي �شيطرت فيها فيزياء نيوتن 

من������ذ نهاية القرن ال�شاب������ع ع�رش حتى مطلع 

الق������رن الع�رشين وحكمته حكم������اً ا�شتبدادياً 

مطلقاً، قد د�ّشنته الث������ورة التي بداأها رجل 

الدين ال�شهري نيكول�������ض كوبرنيك�ض ل نزال 

ن. متاأثرين بها حتى الآ

النه�س���ة : ا�سط���الح ي�س���ري اإىل املذاه���ب العام���ة واالجتماعي���ة والفل�سفية التي ظه���رت يف اأوروبة   -1

ول )من القرن  قطاع وقيام املجتمع الربجوازي االأ )ب�سفة مبداأية يف اإيطاليا( خالل فرتة انهيار االإ

اخلام�ض ع�رش حتى اأوائل القرن ال�سابع ع�رش(.
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ٌ ناِعٌم، ل  أنَّها خَملوٌق َرقيٌق لنَيِّ أِة على ا ُفوَن َمَن العَرِب اإىل املرا يَنظ������ُر املُنْ�شِ

رَوةَ  على ِللُح�ْشِن، والذِّ ������ُل َق�شوًة ول اإرهاًقا ول َعناًء، ُخِلَق ِلَيكوَن املَثََل الأ يَتََحمَّ

ناَقِة. وِمن ُهنا كانْت نَظَرتُُهم اإليْها نَظَرةَ ُحنُوٍّ وَرحَمٍة واإ�ْشفاٍق.  يف اجَلماِل والأ

نْيا، وَرَماها على  �َض نَف�َش������ُه مِلَهاِلِك احَلياِة، وَم�شاِع������ِب الدُّ ا َعرَّ وَرُجلُه������ا ُرمبَّ

ٍة  أو �ِشدَّ َطٍر ا �َض اإحداُهنَّ خِلَ أْن تَتَعرَّ ، لكنَُّه يَبَخُل على ِن�شاِئِه ا املَخاِط������ِر واملَ�شاقِّ

ٍة  ِلَيعي�َض ِن�شاوؤُهُ ِعي�َشًة َهنيئًَة، َرغيَدًة  أوِت������َي ِمن ُقوَّ أو ُمعان������اٍة، ويَ�شَعى ِبُكلِّ ما ا ا

❁

باحث يف الرتاث العربي )�سورية( .

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ُه ِباحَلَيوان؟ بَّ ُه ِباحَلَيوان؟أة.. وكيف ت�شَ بَّ ُه ِباحَلَيوان؟اأة.. وكيف ت�شَ بَّ أة.. وكيف ت�شَ ُه ِباحَلَيوان؟املر بَّ أة.. وكيف ت�شَ ُه ِباحَلَيوان؟املر بَّ ُه ِباحَلَيوان؟أة.. وكيف ت�شَ بَّ ُه ِباحَلَيوان؟اأة.. وكيف ت�شَ بَّ أة.. وكيف ت�شَ ُه ِباحَلَيوان؟املر بَّ ُه ِباحَلَيوان؟اأة.. وكيف ت�شَ بَّ أة.. وكيف ت�شَ

❁
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هادئًة �َشعي������َدًة، بعيًدا عن �َشَظ������ِف الَعيْ�ِض، 

وَق�ش������اَوِة احلي������اِة وُخ�ُشونَِته������ا، وِله������ذا قال 

�شاِعُرُهم: 

ُكـــِتـــَب الـــَقـــْتـــُل والـــِقـــتـــاُل عــَلــْيــنــا

ُيـــوِل ــيــاِت َجــــرُّ الـــذُّ وعــلــى الــغــاِن

ُل َم�شاقَّ احَلياِة وَق�شاَوتَها،  ُجُل يَتََحمَّ فالرَّ

ثِل  �َض ِن�شاوؤهُ مِلِ أْن تتَعرَّ ولكنَُّه ل يُبي������ُح ِلنَف�ِشِه ا

ألَّ يَُكنَّ َهَدًفا ِللَمتاِعِب  ذلَك، فالنِّ�شاءُ يَنَبغي ا

والَق�شاواِت، واإْن َحَدَث ِمثُْل ذلَك فاللوُم يََقُع 

ج������اِل الذيَن  عل������ى َمْن يَُق������وُم عليِْهنَّ مَن الرِّ

�ُشوُهنَّ ِللَمخاِطِر واملَتاِعِب، ومل يَبُْذلوا ُكلَّ  َعرَّ

ُجْهٍد ِلَيْمنَُعوا ُحدوَث ِمثَل ذلَك. 

أو  أِة ا ُقلن������ا يف َمقاٍل �شاِب������ٍق اإنَّ تَ�شبيَه املَرا

ن  أو ِبُع�شٍو ِم أْع�شائه������ا ِباحَلَي������واِن ا بَع�������ضَ ا

ثِل  ُجِل مِبِ أو�َشُع جَمالً ِمْن تَ�شبيِه الرَّ اأع�شاِئِه ا

مِثلٍَة و�َشواِهَد  نا لأَ ذلَك. َفِمْن ِخالِل ا�ْشِتْعرا�شِ

م  أنَّهم-و�ُشعراوؤُُه ِمن �ِشعِر العرِب َظَهَر لَن������ا ا

أَنواٍع مَن  يَنِْطقوَن ِبا�ْشِمِهم-كانُ������وا ُمعَجبنَي ِبا

ُه������وا َح�ْشناواِتِهم ِبهذا  احَلَيواِن، ِلذا فقد �َشبَّ

احَلَيواِن املَُحبَِّب اإىل ُقلُوِبِهم.

َع������راَء كانوا على اإعجاٍب  أنَّ ال�شُّ بَ������دا لَنا ا

أُْعِجبُوا ِبِهما اإعجاًبا ل  ، ا كبرٍي ِبَحَيواننَْيِ اثْننَْيِ

على ِللُح�ْشِن  ُحدوَد لَُه، حتى َجَعلوُهما املَثََل الأ

واجَلماِل؛ ف������كلُّ �َشيٍء فيِهما، وُكلُّ ُع�ْشٍو من 

فاِتِهما ُجزءٌ ِمْن  َفٍة ِمْن �شِ اأع�شائِهما، وُكلُّ �شِ

على ِللُح�ْشِن والَبهاِء؛  وهُ املَثََل الأ هذا الذي َعدُّ

بُْي واملَهاةُ. هذاِن احَلَيواناِن هما الظَّ

بْ������ُي ذلَك  بْ������ِي: الظَّ أَِة ِبالظَّ تَ�شبي������ُه املَ������را

بي�ُض  �شقُر الل������وِن، الأ احَلَي������واُن الَر�شيُق، الأَ

كِل،  ني������ُق ال�شَّ الَبط������ِن، اجلميُل املَنَْط������ِر، الأ

، الوا�ِشُع  اِمُر اخل�رْشِ ع�شاِء، ال�شَّ قي������ُق الأ الدَّ

ويُل الُعنُِق، املَليُح الَطلَعِة، الَقريُب  ، الطَّ الَعنْيِ

ا  اهُ َظبًْيا )وُرمبَّ أَحبَُّه الَعَربيُّ َف�َشمَّ مَن الَقلِب. ا

أنيٍث فقالوا َظبَيٌة( كما  اأ�شاُف������وا ل�ْشِمِه تاَء تَا

وا الَفِتيَّ ِمنُْه َغزالً و�شاِدًنا  وهُ ِرمًيا، و�َشمَّ �َشمَّ

أُمَّ  وها ا نثَى �َشمَّ أً وَجدايًَة وِخ�ْشًف������ا، والأُ وَر�َش������ا

عجاِبِهم  ...ولإ أِ �َشا أُمَّ الرَّ أُمَّ اخِل�ْشِف وا ال�شاِدِن وا

أََحبَّ املَخلوقاِت اإىل  بِْي �َشبَُّهوا ا ال�شديِد ِبالظَّ

أةُ وهَي رْمُز احُل�ْشِن والَبهاِء،  ُقلوِبِهم ِبِه؛ فاملَرا

على يف اجَلماِل والُقرِب ِمَن الَقلِب،  واملَثَُل الأ

وحَتري������ِك احُلل������ِو املَحب������وِب م������َن املَ�شاِعِر، 

بِْي ذلَك احلَيواِن الذي  أْن تُ�َشبََّه ِبالظَّ يُنا�ِشبُها ا

ا ِباأو�شاٍف عالَيٍة، وَمزايا فائقة،  آِنًف و�َشْفناهُ ا

هُ العرُب ِمثالً ِللُح�ْش������ِن وَرْمًزا ِللَجماِل  وَع������دَّ

ناَقِة، والُقرِب مَن الُقلوِب. قال  �شاَقِة والأ والرَّ

:
)1(

اأو�ض بُن َحَجر
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ــٍة آِنــ�ــسَ ئــِم ا ــِل الــرِّ ــْث ــَهــوُت ِبِ وقــد َل

 )2(
بي احَلليَم َعُروٍب َغرِي ِمْكالِح ُت�سْ

ِة)3( �شاِحَبتَُه )َميَّة( اأجَمَل  مَّ وَجَعَل ذو الرُّ

بِي يف َجميِع  بِي، فهَي اأف�َشُل مَن الظَّ مَن الظَّ

فاِته������ا، ويف ُكلِّ اأحواِلها، وهي اأكرثُ ُح�ْشًنا  �شِ

وبَهاًء حيُث قال: 

�ــســاِدٍن مُّ  اأُ ِبــنــا  ْت  ـــرَّ َم اإْذ  َذَكـــرُتـــِك 

)4(
وَت�سَنُح ئبُّ  َت�رْصَ امَلطايا  اأمــاَم 

ٌة ُحــرَّ اأدمــاُء  ْمِل  الرَّ ِلفاِت  امُلوؤ ِمــَن 

 )5(
ُح ى يف َلوِنها َيَتَو�سَّ َح عاُع ال�سُّ �سُ

ْبُه اأْعطاًفا وِجيًدا وُمْقَلًة ِهَي ال�سِّ

    ) 6(
واأمــَلــُح ِمْنها  َبعُد  اأْبَهى  ُة  وَميَّ

يَذكُر ِن�شاًء َجميالٍت 
 )7(

اُح الَيَمِن وقال َو�شَّ

باِء الَكواِن�ِض: كالظِّ

َحـــَجـــْجــــ ــــــد  َق اإنِّ  �ـــــســـــاِح  يـــــا 

امَلـــــْقـــــِد�ـــــضِ  بــــيــــَت  وُزرُت  ــــــــُت، 

ــــــَوًة ــــــــــــُت  فــــــيــــــِه  ِنــــــ�ــــــسْ ــــــــــــَراأْي َف

 )8(
ــــ�ــــضِ ــــنَّ ــــبــــاِء الــــُك ـــــَل الــــظِّ ـــــْث ِم

َعُهنَّ  َة النِّ�شاِء، وتََرفُّ وقال �شاعٌر يذكُر ِعفَّ

موِر، والِتزاَمُه������نَّ ِباأخالِق  عن �َشفا�ِش������ِف الأُ

لِة، والقَيِم املُختارة، وابِْتعاَدُهنَّ  ������ِة الفا�شِ مَّ الأُ

بُه������اِت، والرديِء م������َن املَواِقف، مَع  عِن ال�شُّ

: ، ولنِي َكالِمِهنَّ َحالَوِة اأحاديِثِهنَّ

ِبريَبٍة َهَمْمَن  ما  ــ�ــُض  اأَواِن ِبي�ٌض 

ــُدُهــنَّ َحـــراُم  ــْي ـسَ ــَة �ـ َكــِظــبــاِء َمــكَّ

َزواِنًيا احَلديِث  ِلنِي  ِمن  ْبَ  ُيْح�سَ

 )9(
الُم �سْ ُهنَّ عِن اخَلنا الإ دُّ وَي�سُ

َة   يَحكي ِق�شَّ
)10(

وقال ُعَمُر بُن اأبي ربيعة

أ�رَشَ َقلَبُه، و�َشيَْطَر على َجواِرِحِه: َظبٍْي ا

ــــٌي ــــــوَم َظــــْب ــــــَي �ـــــســـــاَد َقـــلـــبـــي ال

ــــــــٌل ِمــــــــــــن َعــــــــــَرفــــــــــاِت ــــــــقــــــــِب ُم

ــــــــهــــــــاَدى ــــــــَت َت ِظــــــــــــبــــــــــــاٍء   يف  

)
11(

ـــــــلـــــــَجـــــــَمـــــــراِت عــــــــاِمــــــــًدا ِل

ـــــــْز ـــــــَق ــــــــِه  اخَلــــــــــــــزُّ وال ــــــــْي وعــــــــَل

)12(
احَلـــــــــــــــــــرَباِت ــــــــُي  وَو�ــــــــسْ ُز، 

ـــــضٍ ـــــا� ـــــن ـــــــُت ِب ـــــــ�ـــــــسْ ـــــــــــي  َل ـــــــــــِن اإنَّ

 )13(
ــــَي َحـــــيـــــاِتـــــي ــــْب ــــظَّ ذلـــــــَك ال

ِل ُعْمِرِه  أوَّ ، يف ا ������ابُّ بُْي الَفِت������يُّ ال�شَّ والظَّ

بْ������ُي كلَّما كاَن َفِتيًّا  يُق������اُل لَُه)الَغَزال(.. والظَّ

ُب  كاَن اأجمَل �َشْكاًل، واأحلَى َمنَْظًرا..قال املُثَقِّ

 :  يذكُر ِن�شاًء َكِغزلٍن
)14(

الَعبْدي

ـــــذاِت �ــســاٍل َكــــِغــــْزلٍن َخــــَذْلــــَن ِب

  ) 15(
وِن َن الداِنياِت مَن الُغ�سُ َيُن�سْ

ْخــــَرى ــَدْلــَن اأُ ــٍة، و�ــسَ ــلَّ ــَك َظـــَهـــْرَن ِب

)16(
ِللُعُيوِن الَو�ساِو�َض  ــْبَ  وَثــقَّ

 �شاِحَبتَُه )�ُشعاد( 
)17(

و�َشبََّه َكعُب بُن ُزهرْي

َبٌة، فقال: بَّ ِبَظبٍْي يف �َشوِتِه ُغنٌَّة حُمَ

َرَحُلوا اإْذ   ، الَبنْيِ َغداَة  عاُد  �سُ وما 
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َغــــ�ــــســــيــــ�ــــضُ  اأَغـــــــــــــــــنُّ  اإلَّ 

)18( ُ
ـــــــْرِف َمـــــــْكـــــــُحـــــــول الـــــــطَّ

ذي  ـــــــــــواِر�ـــــــــــضَ  َع ــــــــو  ــــــــُل َتْ

ــــْت ــــَم ــــ�ــــسَ ــــَت اْب اإذا  ـــــــٍم،  ـــــــْل َظ

 )19(
اِح َمعلوُل ُه َمْنَهٌل ِبالرَّ نَّ كاأَ

 )20(
الَغنَوي ُطَفيْ������ل  وقال 

يذكُر �شاِحبتَُه �ُشعَدى املُ�شاِبهَة 

 ، ِلَظبَْي������ٍة َفِتيٍَّة، َر�شيَق������ِة الَقدِّ

، حيُث قال: �شاِمَرِة اخل�رْشِ

�ُشعاُد  اإْذ  ِل�ُشع������َدى  ِدي������اٌر 

َجَدايٌَة

ْدِم َخْم�شاُن احَل�َشا  ِمَن الأُ

  )21(
َغرْيُ َخثَْيِل

وق������ال حممد بن عبِد اهلِل 

ُل   يَتََغزَّ
)22(

������رْي الثَّقف������ي بن مُنَ

اج:   ِبَزينب اأُخت احلجَّ

اُء َيــــْحــــكــــيــــهــــا الــــــَغــــــزا َغــــــــــــــــــرَّ

 )23(
ــــــِف ــــــواِل ــــــسَ و� ـــــٍة  ـــــْقـــــَل ِبُ ُل، 

أبي ربيعة يَذكُر �شاِحَبتَُه  وقال ُعم������ر بن ا

غريُ  ������اِدِن )وهَو الغ������زاُل ال�شَّ بيَه������َة ِبال�شَّ ال�شَّ

 ، الذي َقِوَي َحديًثا على العِتماِد على نَف�ِشِه

ِه يف الَقطيِع(: أُمِّ وُمراَفَقِة ا

َقــ�ــســرٍي ــَمــرُت فــيــِه،  �ــسَ َلـــْيـــٍل  ُربَّ 

ا َكــرميــا  ورفـــيـــٍق، قــد كــــاَن ُكـــفـــوؤً

نــــــــــــاِزُع ِفـــيـــِه ــــُه، اأُ ــــُت ــــيــــْي ثـــــّم اأْح

)24(
َرخيما اأَغـــنَّ  اأحـــوًرا،  �ساِدًنا 

ــًكــا ِمــ�ــسْ يِفَّ  ـــــجُّ يف  مَيُ َوْهــــًنــــا  ــــاَت  ب

)25(
َمتوما وعاِتًقا  َثلًجا  �ساَب 

 :
)26(

أبو نُوا�ض )احل�َشُن بُن هانىء( وقال ا

ُعــــنــــا ُتــــَودِّ اإْذ  ـــعـــَدى  �ـــسُ نَّ  وكـــــــــاأَ

 )27(
َيِكفا اأْن  الدمُع  اأبَّ  ا�ــرْصَ وقد 
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ــــنْيَ الـــِقـــيـــاُن ِبـــِه ــــوا�ــــسَ ، َت ـــــاأٌ ـــــسَ َر�

  ) 28(
َنفا �سَ ْذِنــِه  ِبــاأُ َعــَقــْدَن  ى  حتَّ

أِة ِباملَهاِة: املَهاةُ ه������َي الَبَقَرةُ  ت�شبيُه امل������را

ْكِل،  ������ُة، ذلَك احلَيواُن اجَلمي������ُل ال�شَّ الوح�ِشيَّ

نيُق  بي�������ضُ اللوِن، الأ ع�شاِء، الأ املُتَنا�ِش������ُق الأَ

أْرٌخ، وبََقَرةٌ، ونَعَجٌة.  املَنَْظِر. واِحَدتُُه َمهاةٌ، وا

 . ابُّ واجُلوؤَذُر هَو ولَُد املَهاِة الَفِتيُّ ال�شَّ

واملَهاةُ لي�َشْت َحَيواًن������ا َر�شيًقا، ول نَحيَل 

ا  بِْي، واإمنَّ ِ كالظَّ �رشْ أو َدقيَق اخَل������ اجِل�ْش������ِم، ا

تَل������ٌئ، تَبدو بَدينَ������ًة �َشمينًَة، لكنَّ  ِج�ْشُمها مُمْ

�َشكلَه������ا َجمي������ٌل، وَمنَْظُرها يُدِخ������ُل يف َقلِب 

ماِله������ا وَروَعِة  رائيه������ا َمهابَ������ًة وتَقدي������ًرا جِلَ

أةُ  ُح�ْشِنها، وتَنا�ُشِق اأع�شائه������ا، تُ�َشبَُّه ِبها املَرا

َط������ُة الُعْمِر، الهادئُة  املُْمتَلئَ������ُة اجِل�ْشِم  املُتََو�شِّ

لًَة، ُمتَثاِقلًَة، بَطيئَة  بْ������ِع، التي مَت�شي ُمتََمهِّ الطَّ

أب������ي ربيعة يَذكُر  احَلَرَكِة..ق������ال ُعَم������ُر بُن  ا

�شاِحَبتَ������ُه )الَقتُوَل( التي يَ�شت������اُق اإليْها �َشوَق 

اب: ماآِن اإىل بارِد ال�رشَّ الظَّ

بي مــا  ِلــَيــعــَلــَم  �ساِحبي  ِل  قــال 

بــاِب ؟ الــرَّ اأُخــَت  ـــبُّ الَقُتوَل،  حُتِ اأَ

ِباملا َكَوْجِدَك  ِبها  وْجدي  ُقلُت: 

 )29(
اِب ِء، اإذا ما ُمِنْعَت َبرَد ال�رصَّ

ـــــَرزوهـــــا ِمـــْثـــَل امَلــــهــــاِة َتـــهـــاَدى اأْب

 )30(
ــــراِب اأْت َكــواِعــٍب  َخْم�ٍض  َبــنْيَ 

 يَذكُر �شاِحبتَُه 
)31(

وقال اأع�َشى َهْم������دان

ِة اخَللِق،  ْمِل، التَّامَّ الَبي�شاَء ال�شبيهَة مِبَهاِة الرَّ

لَّى  ع�ش������اِء التي يَبدو ِجيُدها حُمَ ليَمِة الأ ال�شَّ

ِبالَقالئ������ِد واحَللي كِجيِد َظبَْيٍة جَنِديٍَّة تَرَعى 

ولََدها ال�شادن: 

ــيـــ ــِث وَبـــيـــ�ـــســـاَء ِمــــْثــــِل َمــــهــــاِة الــَك

ــْنــُظــُر ــــْن َي ـــــِب، ل َعـــْيـــَب فــيــهــا مِلَ

َبــــدا مــــا  اإذا  ــــُدهــــا  ُمــــَقــــلَّ وكـــــــاَن 

)32(
ــْذُر واجَلــوَهــُر رُّ والــ�ــسَّ ِبــِه الــدُّ

ــــــٍة ــــــِديَّ ـــــَد  اأْدمـــــــــــــــاَء  َنْ ُمـــــَقـــــلَّ

 )33(
ــــاِدٌن  اأحـــــــــَوُر َيــــِعــــنُّ  َلـــهـــا �ــــس

وقال حمم������د بن عبد اهلل ب������ن مُنَري الثقفي 

أنَُّهنَّ ِنعاٌج )اأي اإناث بََقِر الوح�ض(: يذكُر ِن�شاًء كا

ــعــائــُن َيـــوَم بــاُنــوا ــاَقــْتــَك الــظَّ ـس �ـ اأَ

ثــاِث يِّ اجَلميِل ِمــَن الأ ِبــذي الــزَّ

ــعــائــِن يـــوَم بــاُنــوا كـــاأنَّ على الــظَّ

)34(
الـــرباِث َبــْقــَل  َترَتعي  ِنعاًجا 

، وقد  اإحداُهنَّ يذك������ُر 
 )35(

وقال العرجي

َهها ِبالَفِتيِّ ال�شغرِي مَن اأولِد املَها، وجَعَل  �َشبَّ

قحواِن: أبي�َض كلوِن الأ ثَغَرها ا

ِمــْنــهــا ـــنـــاَي  َعـــْي راأْت  اأْن  ـــا  َفـــَلـــمَّ

 )36(
َعميِم َخْلٍق  اخَلــدِّ يف  اأ�سيَل 
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ـــــِرٍق وَثـــْغـــًرا َذٍر َخ وَعـــْيـــَنـــْي ُجـــــــوؤ

قــــحــــواِن وِجـــيـــِد رمِي  ـــوِن  الأُ ـــَل َك

عــلــْيــهــا دون  اأْتـــــراُبـــــهـــــا  َحــــنــــا 

 )37(
قيِم عاِت على ال�سَّ ُحُنوَّ امُلر�سِ

آِذِر، َقوُل  أ�شَهِر واأحلَى ما قيَل يف اجَلا وِمْن ا

آِذِر جا�شم  يف َجا
)38(

قاع العاملي َعِدّي ب������ن الرِّ

القرية ال�شورّية الوادعة الواقعة جنوب غربي 

أًة: دم�شق )بينَها وبنَي َحوران يَذكُر امرا

ــ�ــســاِء اأعــاَرهــا ــَط الــنِّ ــسْ ــهــا و� نَّ وكــاأَ

ِم  جا�سِ َجـــاآِذِر  ِمــْن  اأحــوُر  َعْيَنْيِه 

َقْت َفَرنَّ عا�ُض  النُّ َدُه  اأْق�سَ ناُن  َو�سْ

 )39(
ِبنائِم ولي�َض  َنٌة  �سِ َعْيِنِه  يف 

أًة   يذكُر امرا
)40(

وقال ِجراُن الَعوِد النَُّمرْيي

ًة، وِباأرٍخ )وهَي  ٍة َم������رَّ َف�َشبََّهه������ا ِب�َشبيَكِة ِف�شَّ

ًة اأخَرى: نثَى الَفِتيَُّة ِمن بََقِر الَوح�ِض(َمرَّ الأُ

ُلها ْرَع ِمْف�سَ و الدِّ ها ِحنَي َيْن�سُ كاأنَّ

 )41(
امَلثاقيُل ها  �سْ ُتَنقِّ بيَكٌة مل  �سَ

اأْخَذَلها ْمِل  اإراِخ الرَّ اأو َنعَجٌة ِمْن 

  
)42(

ْيِن َمْكُحوُل ُح اخَلدَّ عن اإْلِفها وا�سِ

أْعنَيَ وهَو  ������ِة: جم������ُع ا )الِع������نُي( يف العربيَّ

َكُر الوا�ِشُع الَعنْيِ ِم������َن املَها، وَعيْناَء وهَي  الذَّ

، وبََقُر الَوْح�ِض)املَها(ُكلُُّه  نثَى الوا�ِشَعُة الَعنْيِ الأ

:
)43(

أبي �ُشلَمى ِعنٌي. قال ُزهريُ بُن ا

ى ماِن الذي َم�سَ لَمى يف الزَّ واأذكُر �سَ

)44(
َة َعوَهُج �رصَّ َكَعْيناَء َترتاُد الأَ

أ�ْشلُُه  ى ِبِه النِّ�شاءُ، وا واخَلنْ�شاءُ: ا�ْشٌم تُ�َشمَّ

نِف، واخَلنَ�ُض  بََّبٌة يف الأ َفٌة حُمَ مَن اخَلنَ�ِض، �شِ

نِْف، وارِتداٌد يف  يف اللَُّغِة: ِق�رَشٌ يف َق�َشَبِة الأ

َفُة مَن املَهاِة  أُِخَذْت ه������ذِه ال�شِّ أرنََبِت������ِه، وقد ا ا

باَء ُكلَّها  نَّ املَه������ا والظِّ ������ِة(لأَ )الَبَق������َرِة الوح�ِشيَّ

َكُر اأخنَ�ُض، قال  ُخنْ�ٌض؛ الواِحَدةُ َخنْ�شاءُ، والذَّ

 :
)45(

لَبيُد

َعِت الَفريَر، َفلم َيِرْم يَّ َخْن�ساُء �سَ

 )46(
قائِق َطْوُفها وُبغاُمها ُعر�َض ال�سَّ

ا قيَل لَها)ُخنا�ُض( ِللتََّحبُِّب  واخَلنْ�شاءُ: ُرمبَّ

ِة)47(  مَّ والتَّدليِل، وذلَك َكقوِل ُدريد بن ال�شِّ

ِللَخنْ�شاِء ال�شاعرة بنت َعْمرو ابن ال�رشيد:

اُد ِبــُكــْم ُخــنــا�ــُض، قــد هـــاَم الـــُفـــوؤ اأَ

 )48(
ـــْبـــٌل مـــَن احُلــــــبِّ ـــُه َت ـــاَب واأ�ـــس

ة يذكُر اخُلنْ�َض)اجَلمَع(: مَّ وقال ذو الرُّ

َعْت هُر حتى َتَربَّ واأملى علْيها الدَّ

 )49(
ِبها اخُلْن�ُض اآجاُل امَلها وَفريُدها

أة ببي�شة النعام������ة: يَبْدو يل  ت�شبيه امل������را

ح������راِء( مل يَِجد اللوَن  أنَّ العرب������يَّ )اب������ن ال�شَّ ا

ا  أَك������رثَ نَ�شاَعًة وبَريًقا )وبَيا�ًشا( مِمَّ بي�َض ا الأ

( بَي�ِض النَّع������اِم، َفلوُن  �رْشِ آهُ يف َقيْ�������ضِ )ِق������ را
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، اإذا ما  ًعا ِب�َش������كٍل وا�شٍح الَبي�َش������ِة يَبدو نا�شِ

ْخ بعُد  كان������ِت الَبي�َشُة َحديثََة الَعْه������ِد، مل تتَلَطَّ

يَِّة التي مُيك������ُن اأن تُقلَِّل من  ِبالَعوام������ِل اجَلوِّ

ها، وبالتايل ِم������ْن ُح�شِنها وبَهائها؛ وقد  بيا�شِ

آِن الكرمِي يف قوله  دَخَل هذا التَّ�شبيُه يف القرا

������ْرِف ِعنٌي*  َاُت الطَّ تعاىل »َوِعنَْدُه������ْم َقا�رشِ

.
)50(

ْكنُوٌن« أَنَُّهنَّ بَيْ�ٌض مَّ َكا

 يذكر بيا�َض 
)51(

أ�������ض وق������ال َعمرو بن �َشا

�شاِحَبِت������ِه الت������ي اأحبَّه������ا، ف�َشبََّهه������ا ِبَبي�َشِة 

النَّعامة:

ها َيُحفُّ ليُم  الظَّ بــاَت  ٌة  َبْي�سَ وما 

)52(
الِل ْيثاَء حِمْ ُجوؤٍ جاٍف ِبَ اإىل ُجوؤ

قراقٍر َبْطِن  َيــوَم  ِمْنها  َن  ِباأَح�سَ

 
)53(

َتخو�ُض ِبِه َبطَن الَقطاِة وقد �ساْل

ا َمَرُة احَل�سَ ِح ُم�سْ لَك�سْ َلطيَفُة َطيِّ ا

)54(
َه�سيُم الِعناِق َهوَنٌة َغرُي ِمباْل

ها كاأنَّ الَكثيِب،  ِمْثِل   على  َتيُل 

 )55(
كْت َجواِنَبُه ماْل ما َحرَّ َنًقا، ُكلَّ

َد �ُشعراءُ الَعرِب على بَي�َشِة النَّعاَمِة؛  أكَّ وا

نَّ النع������اَم هو الطائ������ُر الوحيُد الذي كانوا  لأَ

أنَّ  يَرونَ������ُه ويَلتَُق������وَن ِب������ِه، واملعل������وُم لَدين������ا ا

أعن������ي الَبدَو ِمنُْه������م(مل يَكونُوا يَُربُّوَن  العرَب)ا

نَّ  ( لأ وزِّ جاِج والَب������طِّ والإ واِج������َن   )كالدَّ الدَّ

 ، يُوِر حَتتاُج اإىل �َشعٍب ُم�شتَِقرٍّ تَربيَة هذِه الطُّ

ا يُربِّي  حاِل، واإمنَّ ِل والرتَّ ل يَعي�ُض َحياةَ التَّنَقُّ

ا  أمَّ اُن الُقَرى، ا رياِف و�ُش������كَّ واِجَن اأهُل الأ الدَّ

الَبدُو فلم يَكونُ������وا ِلَيفَعلوا ذلَك...قال ُعَبيُد 

 يَذك������ُر بي�َض 
)56(

������ات قيَّ اهلِل ب������ُن قي�������ض الرُّ

النَّعاِم:  

ْدِحـــــيٍّ ــِة اأُ ـسَ ــهــا َكــَبــْيــ�ـ ــوُن ـــٌح َل وا�ـــسِ

)57(
َعميُم َخــْلــٌق  �ساِء  النِّ يف  َلها 

أَةَ  ُه������وا املَرا َع������راِء الذيَن �َشبَّ كثريٌ مَن ال�شُّ

 ، ِبَبي�َشٍة، مل يَذك������ُروا الطائَر �شاِحَب البي�َشِة

واخُلَراءُ يف �ِشعِر الع������رِب يَعِرفوَن ِبالبداَهِة 

أنَّه������ا بي�َشُة نَع������اٍم، واإْن مل يُذكِر الطائُر. قال  ا

امروؤ القي�ض:

ِخباوؤها ــراُم  ُي ل  ِخـــْدٍر،  ِة  وَبي�سَ

)58(
ها َغرَي ُمعَجِل عُت ِمْن َلْهٍو ِب تَّ َتَ

ويُنَْظُر اإىل بَي�ِض النَّع������اِم نَظَرًة اإيجابيًَّة؛ 

أةُ التي تُ�َشبَُّه ِبهذِه البي�شِة، تَكوُن عادًة  فاملَ������را

ِتها، وَكم������اِل عاِفَيِتها، كما قال  حَّ يف مَتاِم �شِ

الفرزدُق: 

َقْبلي ُيــْطــَمــْثــَن  ،مل  اإَلَّ ــنْيَ  ــ�ــسَ َم

 )59(
عاِم النَّ َبي�ضِ  ِمْن  حُّ  اأَ�سَ وُهــنَّ 

❁    ❁    ❁

آِنًفا،  واِهِد التي اأوردناها ا مِثلِة وال�شَّ يف الأ

أِة( َقواِمها، اأو  أَِة )ُكلِّ املَرا لَحْظنا تَ�شبي������َه املَرا
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بٍَّب  أو ُعُم������وِم �َشْكِلها، ِبَحَي������واٍن حُمُ َج�َشِدها ا

ِلُع اإْن  فحاِت التالي������ِة �َشنَطَّ للقائ������ِل..ويف ال�شَّ

ٍد  دَّ أو ُع�ْشٍو حُمَ َفٍة ُجزئيَِّة، ا �ش������اَء اهللُ على �شِ

َف������ٍة يف حالٍَة  أِة يُ�َشبَُّه ِب�شِ ن اأع�ش������اِء املَ������را ِم

أو ِبُع�ْشٍو من اأع�ش������اِء املَُحبَِّب اإليِْه  ������ٍة، ا خا�شَّ

مَن احلَيواِن.

أة: َمن يَ�شتعر�ض �ِشعَر  تَ�شبيُه ِم�شَيِة امل������را

أدبنا العربي القدمِي، يَجد اخِتالًفا  الغَزل يف ا

أذواِق �َشباِبنا  عِر، وا أذواِق قائل������ي هذا ال�شِّ يف ا

أِيهم يف َجماِل  نا ِمن ناِحَي������ِة َرا وِرج������اِل َع�رْشِ

أِة ونَظَرِتِه������م مِلَظاِه������ِر ه������ذا اجَلماِل.  املَ������را

النَّحيلََة  أةَ  املَ������را ل������وَن  يَُف�شِّ الي������وم  جاُل  فالرِّ

قيَقَة الَقواِم،  ، الرَّ ِ قيَقَة اخَل�������رشْ اجِل�شِم، الدَّ

ا َوجدوا  لكنَّ َكثرًيا ِمْن �ُشعرائنا الُقداَمى ُرمبَّ

 ، راَعنْيِ أِة املُمتَلئ������ِة اجِل�شِم، الَعبْلِة الذِّ يف املرا

خَمِة العجيَزِة، امِلثاَل  ِة الَفخذيْ������ِن، ال�شَّ املُلتَفَّ

كَل  وا هذا ال�شَّ ا َع������دُّ أِة، وُرمبَّ ح�َش������َن ِللمرا الأ

أَِة دلياًل عل������ى تََرِف َعيْ�ِشه������ا، وَرفاَهِة  ِللَم������را

ْت ِبها يف  َحياِتها يف َقوِمها، والنِّعمة التي َمرَّ

 :
)60(

ع�َشى الكبري باها مَع اأهِلها..كقول الأ �شِ

َمــراِفــُقــهــا ُدْرٌم  ُفـــُنـــٌق  ـــٌة  ِهـــْرَكـــوَل

)61(
وِك ُمْنَتِعُل ها ِبال�سَّ كاأنَّ اأْخَم�سَ

ع�َشى يف  ق������د يَق������وُل قائ������ل: اإنَّ َذوَق الأ

 ، ِن مينَ������ِة، ذاِت اجِل�شم املاَلآ أِة ال�شَّ َميِْل������ِه ِللَمرا

ا ِلرج������اِل َع�رِشِه.. ق������د ل يَكوُن ذوًق������ا عامًّ

أنَّ الَقدَّ  ُدهُ ا ������ا نَقتَِنُع ِبهذا، ولكنَّ الذي نُوؤَكِّ ُرمبَّ

ويَل املَْم�ش������وَق، الذي يُ�َشبَُّه ِبُغ�شِن الباِن،  الطَّ

( النَّحيَل ال������ذي يَجوُل  والَك�ْش������َح )اخل�������رشْ

ُك، يُراِفُق������ُه اأرداٌف مُمتلئٌَة،  ِو�شاُح������ُه ويَتََحرَّ

.. تَِلئنْيِ نْيِ مُمْ وَكَفٌل ُمكتَِنٌز، على َفخَذيِْن ُملتَفَّ

على ِللَح�شناِء  كاَن هذا الو�ش������ُف هَو املَثَُل الأَ

ج������اُل ويَتََمنَّونَها.. اجَلميلِة التي يُريُدها الرِّ

كما قال ُعمُر بُن اأبي ربيعة:

ها ُقوٌل َعواِر�سُ اُء، َم�سْ َهْيفاُء، َلفَّ

 )62( رداِف َتْنَبرِتُ َتكاُد ِمْن ِثَقِل الأ

خمِة الَكَفِل، اجَل�شيمِة  أِة ال�شَّ ِمثُل هذِه املرا

لَة  أْن تَكوَن بَطيئَة امِل�ْشَيِة، ُمتََمهِّ الَبدينة، ل بُدَّ ا

ا  اخُلطواِت مَت�شي ُمتَثاِقلًَة هادئًة َرزينًَة، وُرمبَّ

يَِّة، وُهدوٍء يف  خ�شِ َدلَّ هذا على اتِّزاٍن يف ال�شَّ

ع�ش������ى يذكُر ِم�شَيَة �شاِحَبِتِه،  بِْع. قال الأ الطَّ

�شَيِة َفَر�ٍض يَ�شريُ يف اأر�ضٍ ُموِحلٍَة  ويُ�َشبُِّهها مِبِ

َرْطَبٍة، ويَ�شتَكي َحًفا يف �َشناِبِكِه:

ها اُء َفْرعاُء، َم�سقوٌل َعواِر�سُ َغرَّ

 )63(
الَوِحُل الَوجي  مَي�سي  الُهَوْيَنى كما  �سي  َتْ

ْت َفـــرَتَ ــا �ــســاَعــًة  ــْرًن ِق ُتــعــاِلــُج  واإذا 

)64(
ها َذُنوُب امْلَْتِ والَكَفُل واْهَتزَّ ِمْن
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وه������ذا ذو الرّمة يَذكُر ِن�ْش������َوًة، َفَو�شَفُهنَّ 

َفِة ِبِق�رَشِ  ِبامِل�ْشَي������ِة املُتَِّزنَ������ِة املُتَثاِقل������ِة، املُتَّ�شِ

اخُلَطى وبُطِئها وُهدوِئها، و�َشبََّهها ِبُخطواِت 

لًَة، قال ذو  الَقطاِة التي مَت�شي بَطيئ������ًة ُمتََمهِّ

الرمة:

ُه نَي َهْوًنا، كاأنَّ �سِ ِق�ساُر اخُلَطى مَيْ

)65(
َدبيُب الَقَطا َبل هنَّ يف الَوْعِث اأْوَجُل

اأنَّ �رَصيَعها ول َعيَب فيها، َغرَي  

 )66(
ُل ْيَء  ِمْنُهنَّ اأك�سَ َقطوٌف، واأْن ل �سَ

نَّ َحديَثها ـاأَ كـ َرخ�ساٌت،  َنــواِعــُم  

 )67(
ُل مِّ فا ُمَت�سَ ْحِل ِمن ماِء ال�سَّ َجَنى النَّ

ويف ه������ذا املَج������ال يُ�شتَج������اُد َق������وُل ابِن 

يف �شاِحَبِتِه ِهند، يَذكُر ِم�شَيتَها 
 )68(

َعْج������الن

ل������َة، املُ�شاِبه������ة ِلدبيِب طائِر  الَبطيئ������َة املُتََمهِّ

الَقطا، املَو�ُشوف ِبَحالَوِة ِم�ْشَيِتِه:

ْت َناأَ واإْن  المي،  �سَ ِهْنًدا  اأْبِلغا  األ 

 
)69(

ْت ِبها الداُر ُمدَنُف طَّ َفَقلبَي ُمْذ �سَ

�ساَعٍة َموِقِف  َبعَد  ِهْنًدا  اأَر  ومل 

ُف يــاِر، َتــَطــوَّ ِبــاأنــَعــَم يف اأهـــِل الــدِّ

ْت َم�سَ اإْذ  اَي�ُض  َتَ اأْتــراٍب  اأَتْت بنَي 

 )70(
َدبيَب الَقطا اأو ُهنَّ ِمْنُهنَّ اأقَطُف

فاع������ي: اعتاَدِت  أِة ِبالأَ تَ�شبيُه �َشع������ِر املرا

َر َغدائَر  أْن تُ�َشفِّ ������ُة ُمنُذ الَقدمِي ا أةُ العربيَّ املرا

�َشعِرها، َفتَجَعلُه َجدائ������َل و�َشفائَر، جَمدولًة 

������وِد، وذلَك  �َشبََّهه������ا ال�شع������راءُ ِباحَليَّاِت ال�شُّ

اِء  �شَوِد بنَي النِّ�ش عِر ذي اللَّوِن الأَ لنِْت�ش������اِر ال�شَّ

العربيَّاِت...قال ذو الرمة:

ا ــَبــِكــرًّ ـــاِوِد ُمــ�ــسْ �ـــس ـــَحـــَم، كـــالأَ واأ�ـــسْ

 )71(
ِدًل ُجفال على امَلْتَننْيِ ُمْن�سَ

ار:  اُخ بُن �رشِ مَّ وقال ال�شَّ

ِدًل ْبِت، ُمْن�سَ قامْت ُتريَك اأَثيَث النَّ

 )72(
ْحَن ِبالَفاِق �ساِوِد َقْد ُم�سِّ ِمْثَل الأَ

أِة واأ�ْشداِغها:كما يُ�َشبُِّه  تَ�شبيُه �شاِلِف املَرا

ُ ِبِهما   ويَُعرَّ
)73(

أِة �ُشَعراءُ الع������رِب �شاِلَفتَْي املَرا

 
)74(

ْدَغنْيِ  َعِر الذي يَتََدىلَّ ِم������َن ال�شُّ عِن ال�شَّ

يِْن، وَكثرًيا  ، وما يَليِهما على اخَلدَّ ُذننَْيِ على الأُ

ما تُ�َشبَُّه هِذِه اخُل�َشُل ِبالَعقارِب، وذلَك َكَقوِل 

�ْشداِغ: َعراِء، يذكُر َعقارَب الأ أَحِد ال�شُّ ا

ٍظ حَتَت َعْقَرِب �ساِلٍف ْهَم حَلْ اأَرى �سَ

ْهٍم وَعْقَرِب  وَكيَف َناتي بنَي �سَ

ْحِظ ِمن َدمي ْتُه ِباللَّ واأَحَلُظ ما  َطلَّ

 )75(
ِب على َوْجَنَتْيها والَبناِن امُلَخ�سَّ

َعِر على  أنَّ تَ�شبيَه ما يَتََدىلَّ مَن ال�شَّ ويَبْدو ا

ياِم  اأ�ْشداِغ احِل�شاِن ِبالَعقارِب َقدمٌي يَُعوُد ِلالأَ

������ا اأقدم. قال  �ش������الِم..، وُرمبَّ وىل ِم������ن الإ الأ

جمنون بني عامر)جمنون ليلى(:
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ْعَننا َيل�سَ َعــقــاِرٌب  ــْدِغــِهــنَّ  �ــسُ يف 

 )76(
ْعَن ِبواِجٍد ِتْرياَقها ما َمْن َل�سَ

 يذكُر َعقارَب 
)77(

اِحُب بُن َعبَّاد وقال ال�شَّ

أُ�شلوٍب َطريٍف: �ُشدَغيْها ِبا

ُتو َت�سْ حــنَي  ِبالَعقاِرِب  وَعــْهــدي 

 )78(
ا ًّ �ــرصَ وَتِقلُّ  َلدَغها،  ُف  ُتَخفِّ

ــتــاِء اأَتــــــى، وهـــذا َفــمــا بــــاُل الــ�ــسِّ

)79(
ا َيْزَدْدَن �رَصًّ ْدِغِه  َعقارُب �سُ

 ُعنَُق �شاِحَبِتِه 
)80(

ع������ي وَجَعَل ُعَمُر املُطوَّ

َقٍة، وَجعَل �ُشدَغها َكَجناِح  َكجيِد َحماَمٍة ُمَطوَّ

ُغراٍب:

ُن وْجِهِه ْت حَما�سِ َتَّ َمْن  َي  ِبَنف�سِ

َفــمــا هـــَو اإلَّ الـــَبـــدُر ِعــنــَد َتـــاِم 

ُه نَّ كاأَ  ، َخــدٍّ فــوَق  ْدًغا  �سُ ــَل  واأر�ــسَ

 
)81(

َجناُح ُغراٍب َفوَق َطوِق َحماِم

أو َمهاٍة:ما  أِة مِبُقلَتَْي رمٍي ا تَ�شبيُه َعيْنَِي املرا

أك������رَثَ ما �َشبََّه �ُشعراءُ العرِب ُعيُوَن �َشواِحِبِهم  ا

أو ُعيُوِن املَها، وهذا التَّ�شبيُه  ، ا مِبَُقِل الِغزلِن

ُد ب�َشكٍل َكبرٍي يَ�ْشتَلِفُت نََظَر  �رَتَدَّ ُر ويَ����� كاَن يَتََكرَّ

َعراِء لَُه..ِمْن  ِدِه، واإلِف ال�شُّ القارِئ ِبك������رثَِة تََردُّ

أقَدِمِهم امروؤ القي�ِض، حيُث قال:  ا

ــــَظــــَرْت اإلــــْيــــَك ِبــــَعــــنْيِ جـــاِزَئـــٍة َن

 )82( َحــــوراَء حــاِنــَيــٍة على ِطــْفــلِ

:
)83(

وقال النابغة ال�شيباين

َمــــًهــــا َمــــــهــــــاٍة يف  ــــنــــا  َعــــْي ـــــهـــــا  وَل

 
)84(

وَنَت�ْض ُخزاَمى  َنْبَت  َترَتعي 

:
)85(

ار بُن ُمنِقذ وقال املَرَّ

ــــــُت وبـــــــــــــال  نــــــاِعــــــٌم ــــــل ــــــلَّ ــــــَع وَت

)86(
ِغــّرْ  ، الَعْيَننْيِ اأحــَوِر  ِبــَغــزاٍل  

ـــــــِرٍف وَلــــهــــا َعـــْيـــنـــا َخـــــــــُذوٍل ُمْ

 )87(
ُمْر ال�سَّ واأفناَن  اَل  ال�سَّ َتعَلُق 

وقال ذو الرمة:

َوى اأَرى فيِك ِمْن َخْرقاَء يا َظْبَيَة اللِّ

)88(
ْبِت اْعِتالَق احَلبائِل َم�ساِبَه، ُجنِّ

َفَعْيناِك  َعْيناها، وَلوُنِك  َلوُنها

 )89(
ها غرُي عاِطِل وِجيُدِك اإلَّ  اأنَّ

 يَذكُر ُمَقَل 
)90(

وقال احُل�رَشي القريواين

أنَّها �ُشيُوٌف  الِغزلِن الَقواِت������َل، التي تُ�َش������لُّ كا

�ُض لَها، ول يُرتاُح ِمنْها اإلَّ اإذا  تَقتَُل َمْن يَتَعرَّ

أْق�َشَدها النُّعا�ُض: ا

ِبَنف�سي اأوَدْت  ـــاِدٍن   �ـــس وُمــْقــَلــِة 

ــبــا�ــُض ـــهـــا ِل ـــْقـــَم ل وَل نَّ الـــ�ـــسُّ كـــــــاأَ

ــا ِفــيًّ ــْحــُظ ِمــْنــهــا َمــ�ــرْصَ ــلُّ الــلَّ ــ�ــسُ َي

 )91(
عا�ُض النُّ ُيْغِمُدُه  ثّم  ِلَقْتلي، 

أِة وريُقها: يَُع������دُّ الَع�َشُل وهَو من  ثَْغُر املرا

ًة ِللتَّ�شبيِه املَُحبَِّب  املُنتَج������اِت احَلَيواِنيَِّة م������ادَّ

َع������راِء، فقَد َجَعَل كثريٌ  لََدى الُقدماِء مَن ال�شُّ

ن هوؤلِء ال�شع������راِء ُر�شاَب �َشواِحِبِهم اأحلَى  ِم
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أو )َجنَى النَّْحِل(  نَّ الَع�َشل ا مَن الَع�َشِل، وذلَك لأ

اهُ ُمعَظُمهم يَُعدُّ ِبالنِّ�شَبِة لَهم َم�رِشَب  َكما �َشمَّ

اُح  املَثَِل يف احَلالوِة، وِطيِب النَّكَهِة. قال و�شَّ

الَيَمِن يَ�شُف ريَق �شاِحَبِتِه:

ـــِه ـــنُّ ِب ـــِطـــٍق َتـــ�ـــسِ ـــْن َتــــفــــرَتُّ عـــن َم

 )92(
ِل َيْجري ُر�ساًبا َكذائِب الَع�سَ

وقال اأع�َشى َهْم������دان يذكُر ريَقها، الذي 

ى حيًن������ا، واخلمَر حيًنا  يُ�شِب������ُه الَع�َشَل املُ�شفَّ

أيَت اأحلاَظها كُمقلتَْي  اآخَر، واإذا ما َرَمَقتَْك را

َظبٍْي، تَعِطُف على �َشغرِيها وحَتنُو عليِْه:

الَكَرى َعــَلــِل  على  ريَقَتها  وكـــاأنَّ 

 )93(
ى يف الِقالِل وَقْرَقُف فًّ ٌل ُم�سَ َع�سَ

َظْبَيٍة ِبعْيَنْي   ــَظــَرْت  َن ــا   نَّ وَكــاأَ

ُف ٍف، َلها وَتَعطَّ ُنو على ِخ�سْ حَتْ

ـــٍة ـــــَرٍة َرَحـــبـــيَّ ـــــْك وَلــــهــــا ِذراعــــــــا َب

)94(
ُف وَلها َبناٌن ِباخِل�ساِب ُمَطرَّ

مويُّ  وق������ال الوليُد ب������ُن يَزيد)اخَلليَفُة الأُ

املَعروف(يَذكُر ريَق �َشلَمى، وقد �َشبََّهُه مِبَزيٍج 

أو املاء  بل، ا ألباِن الإ بي������ِل وا جْنَ مَن امِل�ْشِك والزَّ

العذب ال�شايف:

ـــٌك ُيــــَعــــلُّ ِبـــَزْنـــبـــيـــٍل َفـــمـــا ِمـــ�ـــسْ

ـــقـــاِح ـــلِّ ال ِبــــاألــــبــــاِن  ــــٌل  َعــــ�ــــسَ ول 

لَمى �سَ ِريــِق  ُماَجِة  ِمــْن  �سَهى  ِباأَ

)95(
قاِق ِمَن الَقراِح ول ما يف الزِّ

لٌَة ِبالري������ِق وتَ�شبيِهِه، تَ�شبيُه  ������ا لَُه �شِ ومِمَّ

َحدي������ِث احَلبيِب ِبالَع�َش������ِل يف َحالَوِتِه َكَقوِل 

ِجراِن الَعوِد النمريي:

ُه كاأنَّ َحديٍث  ِمــْن  قاًطا  �سِ َفِنلنا 

 )96(
ُف ْحِل اأو اأْبكاُر َكرٍم ُتَقطَّ َجَنى النَّ

يف ِمثِل هذا 
 )97(

أبو ذوؤي������ب الُهذيل وقال ا

املعنَى: 

َتْبُذليَنُه لو  ِمــْنــِك  َحديًثا  واإنَّ 

)98(
ْحِل يف األباِن ُعوٍذ َمطاِفل َجَنى النَّ

َحــديــٍث نتاُجها اأبــكــاٍر  َمــطــاِفــِل 

)99(
ِل ُت�ساُب ِباٍء ِمثِل ماِء امَلفا�سِ

وا�شته������َر ِل������ذي الرم������ة ه������ذاِن البيتاِن 

ُف فيِهما َحدي������َث �شاِحَبِتِه  ، يَ�شِ اجلمي������الِن

املُ�شاِبَه ِللَع�َشِل:

ُعُيوِننا ِمــْن  َجـــَرْت  َتالَقْينا  ــا  ومَلَّ

 
)100(

�ساِبِع ُدُموٌع، وَزْعنا ماءها ِبالأَ

ُه كاأنَّ َحــديــٍث  ِمــْن  قاًطا  �سِ وِنلنا 

 )101(
زوًجا ِباِء الوقائِع ْحِل َمْ َجَنى النَّ

ُف  أِة ِبجيِد الَغزال: يَتَّ�شِ تَ�شبي������ُه ُعنُِق املرا

بُْي ِبُط������وِل ُعنُِقِه وَمال�َشِته������ا ونُعوَمِتها،  الظَّ

وَجم������اِل انِْت�شاِبها، ِلذا تُ�َشبَُّه ِبها ُعنُُق الَفتَاِة 

أدَرَكُه �ُشع������راءُ العَرِب  أمٌر ا احَل�شناِء، وه������ذا ا

ا�ْشِتْغالٍل، وَجَعلوا  اأح�َشَن  َفمار�ُشوهُ وا�ْشتََغلُّوهُ 
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بِْي عاِطٌل  أنَّ ِجيَد الظَّ الَفرَق بنَي اجليَديْ������ِن ا

لًّى ِبالُعُقوِد  أِة  حُمَ عِن احللي، بينَما جيُد املرا

ا يَزيُدهُ ُح�ْشًنا وَجمالً واإ�رْشاًقا،  والَقالئِد، مُمَّ

كما قال امروؤ القي�ض:

ْئِم لي�َض ِبفاِح�ٍض لرِّ وِجيٍد َكجيِد ا

 )102(
ِل َعطَّ ِبُ ول  ْتُه  َن�سَّ هَي  اإذا 

ومل يَكتَ������ِف النابغُة ِبِذكِر جي������ِد �شاِحَبِتِه 

َع فَو�َشَف  ا تََو�شَّ بِْي، واإمنَّ وتَ�شبيِه������ِه ِبجيِد الظَّ

أعلَ������ى �َشدَرها، حيُث تَظَه������ُر َقالئُدها التي  ا

�رْشاِق والنوِر  دَر َمزيًدا مَن الإ تََه������ُب هذا ال�شَّ

لء:  والالأ

فيها ــُي  احَلــْل َت�سيُء  َي�سْ َتــرائــَب 

 )103(
الِم ِبالظَّ َد  ُبدِّ الناِر  َكَجْمِر 

كـــــاأنَّ الـــ�ـــســـذَر والـــيـــاقـــوَت ِمــْنــهــا

 )104(
الُبغاِم فاِتَرِة  َجْيداَء   على 

 يف ِمثِْل هذا املَعنَى: 
)105(

وقال احلادرة

ٍح َتَبْتَك ِبوا�سِ َفْت حتى ا�سْ دَّ وَت�سَ

 )106(
تلِع ِب الَغزاِل الأ ْلٍت َكُمْنَت�سِ �سَ

:
)107(

وقال يَزيُد بُن احَلَكم الثَّقفي

ماَء هذا القلُب َمعمودا  �سْ ى ِباأَ اأم�سَ

 
)108(

حا، َيعتاُدُه ُعودا اإذا اأقوُل �سَ

نَّ اأحـــَوَر، ِمن ِغــزلِن ذي َبَقٍر كــاأَ

 )109(
َبَه الَعْيَننْيِ واجِليدا اأهَدى َلها �سَ

ائُب: َجمٌع ُمفَرُدهُ  أِة: الرتَّ تَ�شِبيُه �َشْدِر املَرا

دِر   ُع الِقالَدِة يف اأعلى ال�شَّ تَريَب������ٌة وهَي َمو�شِ

ُع من َج�َشِد  (. هذا املو�شِ ُقَوتنَْيِ ا يَلي الرتَّ )مِمَّ

ا ِمْن  أِة �َشَغَل ِفكَر ال�شعراِء، فن������اَل ِق�ْشًط امل������را

أوائِل هوؤلِء امروؤ القي�ِض الذي  ِعنايَِتِهم. وِمْن ا

آٍة حيُث قال:  أ�رَشَهُ بَريُق تَرائِبها َف�َشبََّهها مِبرا ا

ٍة  ُمفا�سَ غرُي  َبي�ساُء،  ُمَهْفَهَفٌة، 

 )110(
َجْنَجِل قوَلٌة كال�سَّ َترائُبها َم�سْ

ْن �ُشعراءُ العرِب من حتديِد �َشبيٍه  مل يَتََمكَّ

أْي  أِة ِمن بنِي اأع�ش������اء احلَيواِن، ا ِل�َش������دِر املرا

 ، ٍد دَّ أنَّهم َف�ِشل������وا يف اخِتياِر َمثي������ٍل ُمْقِنٍع حُمَ ا

وكانُوا فيم������ا �َشَبَق يُْجروَن ُمقاَرنًَة بنَي ُع�ْشٍو 

أَِة مِب������ا مُياِثلُُه من اأع�ش������اِء َحَيواٍن  مَن املَ������را

������ٍب اإىل ُقلوِبِهم؛ َفَعنْيُ احَلبيِب  بَّ ُمنا�ِشِب وحُمَ

أو َظبْ������ٍي، وُعنُُقُه َكجيِد َغزاٍل.  َكُمْقلَ������ِة َمهاٍة ا

ائُب( فلم يَنَجُحوا يف حَتديِد  ْدُر )الرتَّ ا ال�شَّ أمَّ ا

ُع�ْش������ٍو ُمقاِبٍل، َفلَج������وؤوا اإىل تَو�شي������ِع جَماِل 

������اِت. كَقوِل ذي  ال������كالِم، وتاُهوا يف الُعُموِميَّ

ة: مَّ الرُّ

َحٌة وا�سِ اُت  بَّ واللَّ اجِليِد،  اَقُة  َبرَّ

 )111(
ى ِبها َلَبُب ها َظْبَيٌة اأف�سَ كاأنَّ

ُب الَعبْدي يذكُر َقالئَد الذهب  وقال املُثَقِّ

على تَرائِب �شاِحَبِتِه، فلم يَِجِد �َشبيًها ِلرَتائِبها 

بنَي اأع�ش������اِء احلَيواِن، فماَل اإىل ُمقاَرنٍَة بنَي 
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بي�ِض، حيُث قال: ائِب وبنَي العاِج الأ لوِن الرتَّ

وِمــــْن َذَهـــــٍب َيـــلـــوُح عــلــى َتــريــٍب

 )112(
وِن َكَلوِن العاِج لي�َض ِبذي ُغ�سُ

أِة ِبخ�رِش الَغزال: َذَكرنا  تَ�ْشبيُه َخ�رْشِ املرا

ًبا ِل�ُشعراء العرِب،  بَّ بَْي كاَن َحيواًنا حُمَ أنَّ الظَّ ا

أِة  أكرَثوا ِم������ن تَ�شبيِه اأع�ش������اِء املرا ل������ذا فقد ا

أنَّ العربيَّ  ِباأ�شياَء م������ن اأع�شاِء الغزال..ومِبا ا

، التي يَجوُل  ِ �رشْ أةَ النَّحيلََة اخل������ اأحبَّ امل������را

بي������ُه املَعقوُل  ال�شَّ ك، فكاَن  ِو�شاُحها ويَتََح������رَّ

بِْي وَك�شَحُه  املُْقِنُع ِب�َشكٍل ت������اٍم، هَو خ�رَش الظَّ

كما قال ُطَفيل الَغنَوّي:

َجــداَيــٌة عاُد  �سُ اإْذ  عَدى  ِل�سُ ِديـــاٌر 

 )113(
ا َغرْيُ ِخْثَيِل ْدِم َخْم�ساُن احَل�سَ مَن الأُ

وقال َطَرفُة بُن العبِد، وقد َجعَل َخ�رَشها 

َكخ�رْشِ َمهاٍة تُْزجي)تَ�ُشوُق( وليَدها ،تَتَِّبُع بنَي 

ماِل اأغ�شاَن ما تَرعاهُ مَن النباِت: ُكثْباِن الرِّ

ـــٍل ـــِف ـــْط ـــحـــا َمـــــهـــــاٍة ُم ــــهــــا َكـــ�ـــسْ وَل

)114(
َهْر ْمِل اأْفناَن الزَّ َتْقرَتي ِبالرَّ

وقال َعلَقمُة بُن َعبَدةَ يَذكُر نُُحوَل َخ�رِش 

�شاِحَبِتِه، وَجَولَن ِو�شاِحها، و�ُشُموَر بَْطِنها.. 

ا يَُربَّى يف البُيوِت، ول  و�َشبََّهها ِبَغزاٍل َفِتيٍّ مِمَّ

بَْرَب )الَقطيَع( اإىل املَرَعى: يُراِفُق الرَّ

رِع، َخرَعَبٌة  ، ِمْلُء الدِّ ْفُر الو�ساَحنْيِ �سِ

 )115(
َملزوُم البيِت  يف  اأٌ  َر�سَ ها  كاأنَّ

❁    ❁    ❁

أة: و�َشبََّه �ُشعراءُ  ِي امل������را تَ�شبيُه اأ�شابع َكفَّ

أِة احل�شناِء  ِي امل������را �شاِب������َع يف َكفَّ الع������رِب الأ

أو اليُ�رْشوُع:ُدوَدةٌ َكدوَدِة  �رْشوُع ا �شاريِع، والأُ ِبالأ

اِعِم  الَق������زِّ )احَلريِر( التي تُ�شِب������ُه ُروؤو�َض الَر

كِل،  �رشوُع دوَدةٌ لَطيَفُة ال�شَّ َل ُخروِجها. والأُ أوَّ ا

ه������اِب، بي�ش������اءُ اللوِن، ِل������ذا كاَن  ناِعَم������ِة الإ

َعراءُ يُ�شبِّهوَن اأ�شاِبَع احِل�شاِن ِبها، وذلَك  ال�شُّ

َكَقوِل امرْى القي�ض:

ُه نَّ ْثٍن، كاأَ وَتعطو ِبَرْخ�ضٍ َغرْيِ �سَ

)116(
ِحِل اأ�ساريُع َظْبٍي اأو َم�ساويُك اإ�سْ

اأو�ض بن حجر �ساعر جاهلي، وهو زوج اأمِّ ُزهري بن اأبي �ُسلَمى، وُيَعدَّ اأ�ستاًذا ِلُزهري.  -1

َبة  بَّ بي: َت�سَتميل. َعروب: حُمَ ب����ة النف�ض، ُيَحبُّ ُقرُبها وَحديُثها. ُت�سنْ آِن�َسة: فتاة َطيِّ د 12/2. ا الكام����ل ِللُمرَبِّ  -2

ِلَزوِجها. ِمكالح: عاب�سة.

عرِه َت�سبيب وُبكاء اأطالل. ذو الرمة ا�سمُه َغيالن بن ُعقبة العدوي، �ساعر اإ�سالمي اأكرث �سِ  -3

الهوامـــ�ش
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: اأو�َسَك. وَكَف الدمع: �سَقَط. ا�رشاأبَّ  -2�

ُذن.   ع قي اأعلى االأُ العمدة 11�/2. الِقيان: اجَلواري. �َسنف: ُقرط ُيو�سَ  -2�

ها. وجدي ِبها: �سوقي اإلينْ  -2�

ب  راب: جمع ِترنْ ُلها َتَتهاَدى. َكواع����ب: جمع كاعب وهي الفتاُة التي َنَهَد َثدُيها. اأتنْ ديوان����ه �2. َته����اَدى: اأ�سنْ  -30

. نِّ وهنَّ امُلَتماِثالُت يف ال�سِّ

مويني فقتَلُه احَلّجاج. �سعث على االأُ موي، ثاَر مَع ابِن االأ �ساعر الَيمانية وفار�ُسُهم ِبالكوفة يف الع�رش االأُ  -31

غار َتكوُن يف الِعقد. ىِلء �سِ ال�سذر: َخَرز اأو الآ  -32

: َيظَهُر. اأغاين دار �سادر �/31. َيِعنُّ  -33

نة.    يِّ ر�ض ال�سهلة اللَّ الكامل 3�1/1. الرباث: االأ  -34

موي الُقر�سي، �ساعر َغِزل وَظريف. رو بن ُعثمان بن عفان االأ العرجي هو عبد اهلل بن ُعَمر بن َعمنْ  -3�

مل�ض امُل�سَتوي. اخَللق الَعميم: ال�سكل التام الطويل. �سيل: االأ اخَلّد االأ  -3�

خمتار الغزل 301.  -3�

�ساعر دم�سقي اأموي �َسهري.  -3�

َنٌة: ُنعا�ٌض. َدُه: اأ�ساَبُه. �سِ ديوانه ��/100.و�سنان: نع�سان. اأق�سَ  -3�

ا�سُمُه عامر بن احلارث، وِجران الَعود َلَقُبُه، �ساعر اإ�سالمي لُه ديوان َمطبوع.  -40

ة. املَثاقيل: املَوازين. و: ُيلقي. الدرع: القمي�ض. �سبيكة: قطعة ِف�سَّ َين�سُ  -41

ذر  ين َمكح����ول: وَلُدها اجُلوؤنْ ِف عِن الَقطي����ِع. وا�سح اخَلدَّ َخلُّ اإراخ جم����ع اأرخ. اأخَذَله����ا: اأجرَبَه����ا عل����ى التَّ  -42

غري ِلرَتعاُه. ال�سَّ

قات  ة واأ�سحاب امُلَعلَّ ِمن اأ�سهِر �ُسعراء اجلاهليَّ  -43

ر�ض الطيبة. عوهج: طويلة. �رشة: جمع �رشاء وهي االأ ديوانه 234. االأ  -44

ا. َلِبيُد بن ربيعة العامري: �ساعر جاهلي من اأ�سحاب املعلقاِت اأي�سً  -4�

ديوانه �21. الَفرير: َوَلُدها املولود حديًثا. مل َيرم: مل َيربح. ال�سقائق: جمع �سقيقة؛ َرملٌة ُم�ستطيلٌة فيها   -4�

وُتها. ٌت. َطوُفها: َذهاُبها وجَميُئها. ُبغاُمها: �سَ َنبنْ

ِلم. �سالَم ومل ُي�سنْ رين، اأدرَك االإ ة اجُل�َسمي الَبكري من هوازن: �ساعر جاهلي من املعمَّ مَّ ُدريد بن ال�سِّ  -4�

ل: �سقام احُلّب. بنْ ل�سان العرب )خن�ض(. التَّ  -4�
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ل وهو َقطيع َبَقر الوح�ض. ت الربيع. اآجال: جمع اإجنْ : َق�سَ َعتنْ ديوانه 1�4. َتربَّ  -4�

ال�سافات �4�-4.  -�0

�ساعر خم�رشم، اأ�سلم كبريًا، واأدرك القاد�سية.  -�1

الظلي����م: ذك����ر النعام. يحفه����ا: يحيط بها، وذكر النعام ي�س����ارك اأنثاه يف ح�سن البي�����ض. جوؤجوؤ: �سدر.   -�2

جاٍف: غليظ. ميثاء: اأر�ض لينة.

ع، واأُظنُّ َبطن القطاِة كذلك. َبطن قراقر: مو�سِ  -�3

الك�س����ح: اخل�����رش. ُم�سَم����رة احل�س����ا: َنحيل����ة اجل�س����م. َهون����ة: رفيق����ة، َوئي����َدة. جِمب����ال: غليظ����ة اخَلل����ق   -�4

خمة(. )�سَ

مل. بيه ِبكثيب الرَّ ُفها ال�سَّ الُعمدة 4�/1. الذي مثل الكثيب: ِردنْ  -��

موينَي  ة مع ُم�سعب ب����ن الزبري، وملَّا ُقِتَل ُم�سع����ب �سالَح االأ قي����ات: �ساع����ر اأم����وي كاَن ُمناوًئ����ا ِلبني اأُميَّ الرُّ  -��

وَمَدَحهم.

عاِم. ا ِللنَّ ر�ض تكوُن َمبي�سً دحّي: ُحفرٌة يف االأ ملحق ديوانه 1�3. االأُ  -��

ديوانه ��.  -��

َن. �َس�سنْ النقائ�ض 100�/2. مل ُيطَمثَن: مل مُينْ  -��

وىل. قاِت وِرجال الطبقة االأ عا�سي واأ�سهُرهم، وهو من اأ�سحاب امُلعلَّ مون بن قي�ض، اأكرَبُ االأ هو َمينْ  -�0

َلها.  هة. ُدرم َمراِفُقها: اللحم ُيواري َمفا�سِ َفة، ُمَرفَّ رداف. ُفُنق: ُمرتنْ خمة الَعجيزة، مُمتلئة االأ هركولة: �سَ  -�1

ها: باِطُن َقَدِمها. اأخم�سُ

فحة اخَلّد )وقيل  ه����ا: ج عار�سة وهي �سَ اء: مُمتِلئة اجل�سم. عوار�سُ هيف����اء: مَم�سوق����ة الَقوام، َطويلة. َلفَّ  -�2

َبرِت: َتنق�سم.     امُلراُد: َثناياها(. َتننْ

اء: بي�س����اء. َفرعاء: طويلة ال�سعر. الوجي: م����َن الَوَجى وهَو احَلَفى، َمَر�ض يف حوافر اخليل الَوِحل:  َغ����رَّ  -�3

ِل. املا�سي يف الَوحنْ

: ما َنَتاأَ من العجيزة يف اأعلى الَفخذ. ُتعاِلُج: جُتاِذُب. ِقرًنا: �ساِحًبا. َذُنوب املنَتنْ  -�4

ٍق. الَوعث: الرمل. اأوَجل: اأبَطاأ. َهوًنا: ِبِرفنْ  -��

ِه. ِ الَقطوُف: البطيء يف �َسرينْ  -��

مال. ُه ريُح ال�سَّ ل: اأ�سابتنْ نات. ُمَت�َسمِّ ديوانه 4�1. َرخ�سات: َليِّ  -��

ح. ا وقي�َض بَن امُللوَّ ً وَن ُقدوًة َلهم، �َسَبَق َجمياًل وُكَثريِّ ُه امُلِحبُّ الن: �ساعٌر َيُعدُّ ابن َعجنْ  -��
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. ُمدَنف: �َسديد املََر�ض. َتَعَدتنْ ت: ابنْ َناأَتنْ و�َسطَّ  -��

خمتار الغزل 2�0. مَتاَي�ُض: تَتماَيُل.اأقطف: اأبطاأ.  -�0

ال.ُجفال: َكثيف.     �َسدل: َميَّ ل. ُمننْ رَت�سِ َبِكّر: ُم�سنْ ود. ُم�سنْ ات ال�سُّ �ساود: احليَّ اأ�سحم: اأ�سود. االأ  -�1

ديوانه �ض�1. اأثيث: َكثيف. الفاق: الزيت املطبوخ.  -�2

اِلَفتاِن ُهما َجاِنبا الُعُنِق. وال�سَّ  -�3

ُذِن. ِ واالأُ ِه، ما بنَي الَعنينْ ُغ: جاِنُب الَوجنْ دنْ وال�سُّ  -�4

خمتار الغزل �2.  -��

ِم. ة ِلل�ُسموِم، متنع ال�ّسم من العمل يف اجِل�سنْ ة ُم�سادَّ ديوانه �14. الرتياق: مادَّ  -��

. نينْ يَلميَّ د الدولة واأخيِه فخر الدولة الدَّ اد الطالقاين، وزيٌر اأديٌب، كاَن وزيًرا مِلُوؤيَّ اإ�سماعيل بن عبَّ  -��

َت�سُتو: تدخُل يف ال�ستاء.  -��

خُمتار الغزل ��.  -��

اأديب من اأهِل ني�سابور مات يف منت�سف القرن اخلام�ض الهجري.  -�0

خمتار الغزل ��.     -�1

طِب مَن الُع�سِب عن املاء. َتزاأتنْ ِبالرَّ جازئة: َظبية اجنْ  -�2

ة. �ساعر من امُلوالني ِلَبني اأميَّ  -�3

: نوعان من النبات. َت�ضنْ اأغاين دار �سادر �/24. اخُلزاَمى والنَّ  -�4

ا ِمثَلُه. �ساعُر اإ�سالمّي عا�رَشَ َجريًرا، وا�سَتَبَك َمَعُه يف َمعَرَكِة الهجاِء، على الرغِم من كوِنِه مَتيِميًّ  -��

عت. ِغّر: ال جَترَبَة َلُه. تَّ َتعللت: مَتَ  -��

ال  ُه يف اخلريف. ال�سَّ ة ��3/1. َخذول: َظبية َتَخّلَفتنْ عن الَقطيِع ِلِرعاَيِة وليِدها. خُمرف: ولدتنْ ليَّ امُلَف�سَّ  -��

ُمر: نوعان من ال�سجر. وال�سَّ

اِد)َيدعو َلها اأالَّ ُت�ساَد(. يَّ آَلُة ال�سَّ َخرقاء: َلَقُب �ساِحبِتِه. احلبائل:جمع ِحبالة، وهي ا  -��

ديوانه ��4. جيد عاطل: ال يلب�ض القالئد.  -��

بُّ َمَتى َغُدُه( الرائعة. �ساعٌر اأندل�سّي �رَشير، وهو �ساحُب ق�سيدة )يا ليُل ال�سَّ  -�0

�َسُب مِلَ�سارِف ال�ساِم، اأو َم�سارف الَيَمن. : �سيٌف َم�سهوٌر ُيننْ َيِفّ املَ�رشنْ  -�1

َخُل. : َتبنْ نُّ : َتفَتُح َفَمها. َمنِطق: ُنطق، َكالم. َت�سِ اأغاين �سادر �/1�1. َتفرَتُّ  -�2

ر. ب الثاين. الَكَرى: النعا�ض. َقرَقف: َخمنْ الَعَلل: ال�رشُّ  -�3
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اء. ة. اخِل�ساب: احِلنَّ َبكرة: ناقة َفِتيَّ  -�4

اأغاين �سادر �/�2. الزقاق: جمع ِزّق، وهو وعاء من ِجلد. الَقراح: اخلال�ض من ُكلِّ �سيء.  -��

جت يف اأول املو�سم. ديوانه �ض��. اأبكار كرم: َثمار ِعنب َن�سَ  -��

�ساعر خم�رشم، ا�ستهر ِبالرثاء.  -��

ُعوذ: جمع عائذ )مثل حامل(الناقة احلديثة الوالدة. َمطافل: جمع ُمطِفل: اأينْ ذات ِطفل.  -��

اأغاين �سادر �/1�1. ُت�ساُب: مُتَزُج. ماء املفا�سل: َيجري بنَي ِحجارة، وَيكوُن �ساِفًيا.  -��

100- وَزعنا: َدَفعنا.

لب َينُبُع ِمنُه املاء. ع �سُ 101- ديوان احلما�سة 1��/3. الوقائع: َمو�سِ

102- ديوانه ��. فاح�ض: ُطوُلُه زائد عن احَلّد.

الَم( والعرُب َيفعلوَن ذلَك كثرًيا. َد الظَّ ِر الناِر َبدَّ 103- اأراَد العك�َض )َكَجمنْ

ر: اللوؤلوؤ. البغام:�سوت الظبي. ذنْ 104- ديوانه �ض101. ال�سَّ

م( وا�سُمُه ُقطبة بن اأو�ض:�ساعر جاهلي ُمِقّل. خنْ درة: َلقٌب َيعني)ال�سَّ �10- احلادرة اأو احُلَوينْ

لت: بارز.اأتلع: طويل الُعُنق. َك. وا�سح: اأبي�ض.�سَ َك: اأ�رَشَتنْ . ا�سَتَبتنْ َحَرَفتنْ : اننْ َفتنْ دَّ �10- ديوانه �ض�4 َت�سَ

ة. ا ِلَبني اأُميَّ ً �10- �ساعر اأموّي، كاَن ُمنا�رشِ

�10- َمعمود: اأ�سناُه الِع�سق. َيعتاُدُه ُعودا: َينَتك�ُض، فيعودُه املر�ض

�10- العمدة 123/2. ذو َبقر: مو�سع.

ب(. آة )رومي ُمَعرَّ 110- ديوانه ��. ُمهفهفة: َنحيلة اجل�سم. ُمفا�سة: �سمينة. ال�سجنجل: املرا

ى: �ساَر ِبها اإىل َف�ساء)َخالء(. َلبب: ُمنَقَطع الرمل. 111- ديوانه �ض3. اأف�سَ

112- ديوانه ��.

م. خنْ ة. غري ِخثيل: َبطُنها غري �سَ 113- َجداية:َظبَية َفِتيَّ

114- ديوانه �1.   

ف����ُر الو�س����اح: َنحيل����ة اخل�����رش. َخرَعَبة: فت����اة ناعمة. يف البيت َمل����زوم: حبي�ض يف البي����وت، ال َيخُرج  �11- �سِ

ِللَمرَعى، مِلَزيٍد من ِرعاَيِتِه واالهِتماِم ِبِه.

ي: ُهن����ا ا�سُم َمكاٍن. َم�ساويك:  . �َسثن: َخ�سن، َغليظ. َظبنْ �11- ديوان����ه ��. َتعط����و: َتَتن����اول. رخ�ض: ناعم، َل����نيِّ

ُب رائحة  ِحل: نوع من ال�سج����ر، ُيَطيِّ �سناُن ِبَدلِكها ِب����ِه. اإ�سنْ ُف ِب����ِه االأ ٌ ُتَنظَّ ����واك، وه����َو َق�سيٌب َلنيِّ جم����ع ِم�سنْ

الفم.  
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يف الثال������ث والع�رشي������ن من متوز �شنة األف وت�شعمئ������ة وثالث ع�رش، وقعت 

كرث  احلركة التي قام بها جماعة »الحتاد والرتقي« وكانت ال�رشبة املبا�رشة الأ

طاحة بال�شلطان عبد احلميد العثماين.  اإيالماً التي مهدت لالإ

آخ������ر. والعودة على اأوراق  وه������ذه املنا�شبة تروق يل مراجعتها بني وقت وا

ومراجع حولها جتمعت لدي على مر ال�شنني.

   

❁

كاتب وروائي واأديب )�سوري(

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب

❁

خرية لل�سلطان يام الأ الأ

 عبد احلميد يف ا�ستانبول

❁

˜

ن�رص الدين البحرةن�رص الدين البحرة
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لقد ج������رت الع������ادة اأن يرب������ط بع�شهم 

ب������ني ن�شاأة »الحتاد والرتق������ي« املتفرعة عن 

حزب »تركيا الفتاة« وبني املحافل املا�شونية 

واليهودية..  ال�شهيونية  واحلركات  الغربية، 

وه������ذا مو�شوع هام وخط������ري لبد من وقفة 

مطولة عنده.. غري اأن انتباهي ان�رشف هذه 

املرة، وقد غرقت بني اأوراقي وم�شادري، اإىل 

م�شاألة اأخرى، رمبا كان������ت اأكرث خطورة من 

أنا  حرك������ة »الحتاديني« وهي نف�شها التي قرا

يف الكتب التاريخية املدر�شية بع�ض �شوؤونها 

حتت عنوان »امل�شاألة ال�رشقية«.

مر، يقت�شي اإجراء  ويف الواقع فاإن هذا الأ

مداخلة تاريخي������ة، للرهان على اأن املوؤامرة 

الك������رى على فل�شطني، ب������داأت منذ اأكرث من 

ن�شف قرن على انعق������اد املوؤمتر ال�شهيوين 

أو»ب������ازل« ب�شوي�������رشا عام  ول يف »ب������ال« ا الأ

1897 بزعامة ال�شحفي اليهودي النم�شاوي 

»تيودور هريتزل«.

.. ل ب������د واحل������ال هذا من الع������ودة اإىل 

مطلع الق������رن قبل املا�شي، وق������ت اأن و�شل 

حممد عل������ي اإىل م�رش عن طريق البحر، مع 

خ������راج الفرن�شيني منها،  اجلي�ض العثماين لإ

لبانية بعد مقتل  وا�شتالمه قي������ادة الفرقة الأ

قائدها، وكان هو يليه رتبة: »حممد علي اآغا 

القويّل«، ومن خ������الل من�شبه اجلديد متكن 

من الو�ش������ول اإىل حكم م�������رش، وا�شت�شدار 

»فرمان« من ال�شلطان العثماين بتعيينه عام 

.1805

�شالحات  وا�شتطاع حممد علي، نتيجة الإ

التي قام بها يف م�رش، اأن يدعم مركزه فيها، 

ويف الوقت نف�شه، فاإنه �رشف اهتماماً كبرياً 

نح������و اجلي�ض، فجعل������ه جي�شاً حديث������اً قوياً 

أن�شاأ  أي�شاً ا مدعوم������اً باأ�شطول بحري حديث ا

له داراً لل�شناعة ومدر�شة لتدريب البحارة.

و اغتن������م حممد عل������ي فر�شة خالفه مع 

خ�شاب اإىل  وايل ع������كا الذي »عرقل نق������ل الأ

م�رش، وامتنع عن ت�شليم الفالحني امل�رشيني 

جب������اري، ورف�ض  الفاري������ن م������ن التجنيد الإ

�شداد الديون التي كانت بذمته ملحمد علي«، 

أنها  فاأر�شل حملة، ظن ال�شلط������ان العثماين ا

أنها �شتوؤدي اإىل  �شتتوقف عند حدود عكا، وا

اإ�شعاف الوالي������ني نتيجة اقتتالهما، يف حني 

ميكن اأن يتدخل -اأي ال�شلطان- يف اللحظة 

املنا�شبة.. 

ولكن ما حدث جتاوز ذلك متاماً، وفهم 

أنه هو املق�شود بهذه احلرب، واأن  ال�شلطان ا

قت������ال حممد علي مع وايل عكا، مل يكن �شوى 

ذريعة للو�شول اإىل بالد ال�شام. وهكذا فاإنه 

أر�شل جي�شاً لقتال������ه، لكن اإبراهيم  عزل������ه، وا

با�شا، قائد جي�������ض حممد علي هزم اجلي�ض 
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العثماين قرب حم�������ض بعد اأن كانت دم�شق 

أبوابها فدخله������ا دون قتال..  ق������د فتحت له ا

وتاب������ع طريق������ه، ففتح حلب، ث������م �شار حتى 

دخل »اأ�شن������ة« واأخ�شع اإقليمها، واجته نحو 

�شتان������ة »ا�شتانبول« فا�ش������دم مع اجلي�ض  الأ

أر�شله ال�شلط������ان ملالقاته،  العثماين ال������ذي ا

فهزمه يف معرك������ة »قونية« وغ������دا الطريق 

مفتوحاً اأمامه.. نحو العا�شمة العثمانية. 

وروبية اإىل هذا  ..ها ههنا تنبهت الدول الأ

اخلطر القادم م������ن الوطن العربي، ول�شيما 

أ�شبابها،  رو�شيا وبريطانيا، وكانت لكل منهما ا

ف������اإن رو�شي������ا تخ�شى من وق������وع امل�شائق يف 

هذه القب�ش������ة القوية اجلديدة، وهي تف�شل 

بقاءها يف ي������د ال�شلطان العثماين ال�شعيف، 

وتخ�شى بريطانيا من تنامي قوة حممد علي 

التي ميكن اأن تهدد طريق الهند.

.. وهكذا عق������دت اتفاقية»كوتاهية« يف 

أي������ار 1833 وتوقف القتال، ووافق ال�شلطان  ا

العثماين على منح حممد علي ولية �شورية، 

واإقليم اأ�شنة.

.. مل ترق هذه النتيجة لل�شلطان العثماين 

حمم������ود الثاين، ف������اإذا هو يع������ود اإىل اإعالن 

احلرب بعد �شت �شن������وات على حممد علي، 

فالتق������ت القوات العثمانية بق������وات اإبراهيم 

يف معركة»ن������زب« ق������رب »عينت������اب« اأواخر 

حزيران 1839، فانت�������رش اإبراهيم انت�شاراً 

�شاحقاً،كان������ت ل������ه عقابي������ل رهيب������ة، ذاك 

وروبي������ة تفتح عيونها  أنها جعل������ت الدول الأ ا

أك������رث فاأكرث، على تفاقم ه������ذا اخلطر الذي  ا

ب������ات يج�شده حممد علي وقوت������ه الع�شكرية 

ال�شارب������ة، فل������م يبق������ى اإل اأن يتابع طريقه 

�شتان������ة وين�شب نف�شه خليفة.. عو�شاً  اإىل الأ

أيام  ع������ن حممود الث������اين الذي مات خ������الل ا

القتال_ بالطب������ع مل يكن على راأ�ض اجلي�ض 

_ وخلفه ابنه عبد املجيد..

وروبية اخلم�ض:  لقد تن������ادت ال������دول الأ

فرن�شا، بريطاني������ا، رو�شيا، برو�شيا، النم�شا، 

اإىل اجتم������اع -بدع������وة بريطاني������ا- لبح������ث 

»امل�شاألة ال�رشقية«.. وخرجت مبذكرة وجهتها 

اإىل ال�شلطان العثماين ن�شت على اأن الدول 

أنها  متفقة فيم������ا يخ�ض امل�شاألة ال�رشقية. و»ا

أو يرم اأي اتفاق مع  أّل يتم �شلح ا تت�ش������دد يف ا

حمم������د علي ما مل توافق عليه هذه الدول«!- 

معاهدة لندن: 1840-.

أنزل������ت بريطاني������ا  ثن������اء ا ..يف ه������ذه الأ

أثارت مع  قواتها على ال�شواح������ل ال�شورية، وا

ال�شلط������ان العثماين »ث������ورات يف الداخل«.. 

فا�شط������ر اإبراهيم اإىل الن�شحاب.. من بالد 

ال�ش������ام1841.. وكان حممد علي قبل حتركه 

نحو عكا، قد مد �شلطانه على احلجاز وجند 
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ع������ام 1818 وعل������ى ال�شودان 

فت������ح  1823وعندم������ا  ع������ام 

�شورية بعد ذلك، كان امل�رشق 

العربي برمته قد اأم�شى حتت 

لوائه..

نغمات  ت�ش������در  ..وبداأت 

جديدة، و�شارت تردد دعوات 

باإن�ش������اء دول������ة »م�شيحية« يف 

امل�رشق ت������ارة، ودولة »يهودية« 

يف املوقع نف�ش������ه تارة اأخرى. 

وهذا ما جاء يف املذكرة التي 

وجهتها احلكومة الرو�شية يف 

ول 1840  اأكتوبر_ ت�رشين الأ

اإىل حكومة برو�شيا. وموؤداها 

أن������ه بات������ت ترتدد اأخ������رياً يف  ا

فرن�شا_  وخا�شة  اأوروبة_ 

آراء خمتلف������ة، مت�شارب������ة يف  ا

ج������راءات التي يجب على  غل������ب، حول الإ الأ

الدول العظمى املتدخلة يف اأمور»امل�رشق« اأن 

تتخذها يف الوقت احلا�رش كي حتقق الهدف 

الذي حاول ال�شليبيون يف حروبهم الطويلة 

حتقيقه فل������م يفلحوا، وق������د عر�ض م�رشوع 

باإقام������ة دول������ة م�شيحية يف فل�شط������ني، واإن 

كان هذا امل�رشوع مل يناق�������ض مناق�شة جدية، 

وعر�شت فكرة اإحي������اء منظمة فر�شان القر 

اإليه������ا بحماية املقد�شات،بل  املقد�ض ليعهد 

اإن هن������اك اأفراداً فكروا يف اأن يدعوا اليهود 

املتفرقني يف خمتلف ب������الد العامل للعودة اإىل 

»مدينة �شليمان«.

..يف ه������ذه الف������رتة كان هن������اك �شابط 

بريط������اين برتبة كولوني������ل، مقيم يف دم�شق، 

يدع������ى »توما�ض ت�رش�شل« وقد ق������ام باإر�شال 

ر�شائل حفظت يف �شجالت جمل�ض اإدارة نواب 

اليه������ود الريطانيني وجاء يف اإحداها: »بعد 
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اإجبار جنود حممد علي على الن�شحاب من 

بالد ال�ش������ام اأن من دواعي اغتباطه و�رشوره 

اأن يف�شل بني �شوري������ة وفيها فل�شطني وبني 

أ�شفه اأن اأوروبة  م�رش« ولكن كان من دواعي ا

عجزت عن فر�������ض �شلطانها املبا�رش اأو غري 

أنها اأعادته������ا اإىل حكم ال�شلطان  املبا�������رش، وا

العثم������اين. كتبت ر�شائ������ل ت�رش�شل بني عامي 

1841_ 1843 يف دم�ش������ق وبريوت وكانت 

توجه اإىل رئي�ض جمل�������ض  اإدارة نواب اليهود 

الريطانيني يوم ذاك مو�شى مونتفيوري.

وينب������ه ت�رش�ش������ل يف اإح������دى ر�شائله اإىل 

خط������ورة فكرة الوحدة العربي������ة التي جتمع 

م�������رش اإىل بالد ال�شام. كما لو اأن انت�شارات 

اإبراهيم با�شا حركت ح�شا�شيته بهذا الجتاه، 

اإ�شاف������ة اإىل مالحظت������ه اإرها�شات انتفا�شة 

الع������رب ونه�شتهم القادمة، فاإذا هو يعر يف 

ن تزايد �شعف  ه������ذه الر�شالة عن قلق������ه »لأ

ال�شلطنة العثمانية قد يوؤدي يف امل�شتقبل اإىل 

انتفا�شة �شعوب املنطقة واحتادها«.

أوروب������ة حققت هدفاً  وراأى ت�رش�ش������ل اأن ا

�شلبياً باإخراج م�������رش من بالد ال�شام ولكنها 

يجابي وهو  عج������زت عن حتقيق اله������دف الإ

اإقامة حكم ل يت�ش������ور اأن يعود لالحتاد مع 

قاليم«. م�رش اأو غريها من الأ

وي�������رشح ت�رش�شل: »يف كلم������ة واحدة: اإن 

�شوري������ة وفل�شط������ني ل ب������د اأن تو�شعا حتت 

أ�شلوب  وروبية، واأن حتكما بروح وا احلماية الأ

وروبية، و�شيتم ذلك حتماً يف اآخر  دارة الأ الإ

مر«. الأ

..وقب������ل �شت وخم�شني �شن������ة من انعقاد 

ول، وجه توما�ض ت�رش�شل  املوؤمتر ال�شهيوين الأ

ر�شالة اإىل مونتفيوري جاء فيها ما يلي:

»ل�ش������ت اأخفي عليك، رغبت������ي ال�شديدة 

يف اأن اأرى مواطني������ك –اليه������ود- يتحركون 

عادة وجوده������م باعتبارهم �شعباً م�شتقاًل،  لإ

أنا اأعتقد اأن ذلك اأمر ميكن حتقيقه متاماً  وا

أنف�شهم  أ اليه������ود ا ول اأن يب������دا ب�رشط������ني: الأ

جماع، ويف كل مكان.  تبن������ي هذه احلركة بالإ

وروبية.  والث������اين: هو اأن ت�شاعدهم الدول الأ

أنف�شهم اأن يب������دوؤوا. على  اإن عل������ى اليه������ود ا

زعمائه������م اأن يت�شدروا هذه احلركة. عليهم 

اأن يجتمع������وا واأن ين�شقوا فيم������ا بينهم، واأن 

يتقدموا بال�شكاوي. يجب اأن يحدث ذلك يف 

أوروبة كلها، ويف وق������ت واحد. لي�شت  ب������الد ا

هن������اك حكوم������ة اأوروبية واح������دة ميكن اأن 

تغ�شبها مثل هذه التظاهرات والجتماعات 

العامة. و�شتكون النتيجة اأن يرز بروز ال�شحر 

عن�رش جديد بني عنا�رش دبلوما�شية امل�رشق، 

أوروب������ة اأن تتجاهل هذا  ول������ن ت�شتطيع دول ا

العن�رش اإذا تبناه مواطنوك من اأغنياء اليهود 
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ذوي النفوذ. اإن ذلك لن يثري الهتمام فقط، 

ب������ل �شوف يحق������ق النتائج. اإنك������م لو وجهتم 

حياء �شورية وفل�شطني فلن يكون  مواردكم لإ

هناك �ش������ك، يف اأن هذين البلدين �شيعيدان 

اإليك������م ا�شتثماراتكم بربح وف������ري، ولن يكون 

أنك������م �شتنتهون اإىل احل�شول  هناك �شك يف ا

قل«. على ال�شيادة.. على فل�شطني على الأ

وي�ش������ف الدكتور حمم������د ح�شن الزيات، 

وزي������ر خارجية م�رش ال�شابق ه������ذا امل�رشوع 

له الكولونيل ت�رش�شل باأنه »يو�شح  ال������ذي ف�شً

اخلط������وات الت������ي كان مطلوب������اً اأن تكر�������ض 

انف�شال �شورية وفل�شطني خا�شة عن امل�رشق 

العرب������ي، وقيام الدولة اليهودية يف فل�شطني 

قل«.  على الأ

وي�شتطرد قائاًل:

ولئك امل�شتعمرين،  وروبي لأ »اإن التاأثري الأ

ن قيام هذه الدولة  ثم لدولتهم م�شم������ون، لأ

وبقاءها قوية، �شيظل �رشورياً للحيلولة دون 

قيام جتمع جدي������د يف املنطقة يهدد موازين 

القوى الدولية من جديد، كما هددها حممد 

عل������ي. كم������ا اأن يف و�شع بريطاني������ا والدول 

وروبي������ة اأن تطمئ������ن اإىل اإخال�ض الدولة  الأ

نها �شتكون يف حاجة دائمة اإىل  اليهودي������ة، لأ

تاأييدها لتعي�ض منيعة يف الو�شط الذي �شوف 

تقوم فيه«. 

-2-
أريد اأن اأحتدث ع������ن الدور الذي لعبه   ا

مراطوري������ة  بالإ طاح������ة  الإ يف  »هريت������زل« 

العثماني������ة، كمرحلة يف الطري������ق اإىل اإقامة 

وط������ن قومي لليه������ود يف فل�شط������ني، وكانت 

معه_بالطب������ع _ واإىل جانب������ه ومن ورائه 

ومن اأمامه.. احل������ركات اليهودية املتع�شبة 

وال�شهيوني������ة واملا�شونية، وقب������ل هذا وتلك 

مطامع الدول الكرى ال�شتعمارية.. ول�شيما 

بريطانيا..

 غ������ري اأين اأود قبل ذل������ك اأن األقي نظرة 

عامة، على حالة اليهود النف�شية والجتماعية 

وال�شيا�شية يف اأوروبة.

ول ب������د ب������ادئ ذي بدء م������ن التمييز بني 

أوروب������ة ول�شيما  اأو�ش������اع اليهود يف �������رشق ا

رو�شيا، ويف غربها.

يقول املوؤرخ اليه������ودي البولوين الي�شاري 

ايزاك دويت�رش:

..ففي رو�شيا على �شبيل املثال كان اليهود 

أو الثالثة«. ومل  »مواطنني من الدرجة الثانية ا

يكن لهم احل������ق اأن يقيموا حي������ث ي�شاوؤون، 

ولك������ن عليه������م اأن يظل������وا يف نطاق»املنطقة 

ال�شكنية« املخ�ش�شة لهم. ومل يكن ميكنهم اأن 

را�شي. وكانت بع�ض املهن حمرمة  ميلكوا الأ
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عليهم. كان و�شعه������م اأح�شن بقليل من حال 

أو البولوني������ني ولكن هوؤلء  قن������ان الرو�ض ا الأ

ق������ل مل يكونوا يتعر�ش������ون حلمالت  عل������ى الأ

بادة ولنفجارات العداء لل�شامية وللمذابح  الإ

اجلماعية التي كانت عفوية.ومما له دللته 

اأن كلم������ة »بوغ������روم  pogrom«: -مذبحة 

منون كما يقول  منظمة يذهب �شحيته������ا الآ

منري بعلبكي يف »امل������ورد« »ومذبحة منظمة 

مث������ل التي كانت تقام لليه������ود يف رو�شيا.كما 

نكليزي _  ج������اء يف قامو�ض اأوك�شف������ورد الإ

وتعن������ي مذبحة اليهود اجلماعية، جاءت من 

أنه������ا دخلت بعد ذلك يف  اأ�شل رو�شي، رغم ا

وروبية.«   معظم اللغات الأ

التوق������ف عند  اإىل  ..وينته������ي دويت�������رش 

»الت�ش������اد الفائق ال������ذي كان يقوم بني و�شع 

اليه������ودي يف رو�شيا، وهو و�ش������ع قلق، وبني 

و�شع اأخيه يف اأوروبة الغربية«.

.. يف هذه الفرتة التي ترتاوح بني مطالع 

القرن التا�شع ع�������رش واأواخره، حتى املوؤمتر 

ول يف »بال« عام 1897، ميكن  ال�شهيوين الأ

متييز ثالثة تيارات، ت������وازع بينها اليهود يف 

غرب اأوروبة.

ول اإن اليهودية هي دين ل اأكرث  يق������ول الأ

ول اأقل، وقد عر ع������ن هذا التيار احلاخام 

كر هريمان  اأدلر رئي�ض حاخامي انكلرتا  الأ

اإذ قال:

»لقد انتهى وجودنا القومي بعد �شقوط 

فل�شط������ني يف اأيدي الرومان -يعني ما حدث 

عام 70م على ي������د القائد الروماين تيتو�ض، 

أي�شاً ب�شبي اليه������ود وت�شتيتهم-  الذي ق������ام ا

واأ�شبحنا مواطن������ي البالد التي نعي�ض فيها، 

أو  فنح������ن ننتم������ي اإىل القومي������ة الريطانية ا

ملانية، رغ������م تبعيتنا للدين  أو الأ الفرن�شي������ة ا

اليه������ودي، دون اأن مييزنا ذلك عن مواطنينا 

خرين يف احلقوق والواجبات. واإن �شئلت  الآ

جبت باأن  عن املحت������وى ال�شيا�شي لليهودية لأ

اليهودي������ة، هي جم������رد دين، ولي�������ض لها اأي 

حمتوى �شيا�شي«.

..ويف�������رش دويت�رش هذا التي������ار، باأنه كان 

نتيج������ة الع�رش الذي تال الث������ورة الفرن�شية، 

نوار والتقدم، و�شهد ذوبان  فقد كان ع�رش الأ

اليهود يف حميطهم.

أما التيار الثاين فيمثل������ه كارل مارك�ض،  ا

وق������د عر عن������ه يف درا�شته امل�شه������ورة حول 

امل�شاألة اليهودية، التي كتبها عام 1840وربط 

فيها بني حترير اليهود وبني حترير املجتمع 

أ�شمالية  يقول مارك�ض: وروبي من نري الرا الأ

»اإن م�شاألة حترير اليهود مل يعد لها وجود 

كمو�شوع منف�شل. واإن جميع اجلهود يجب 

وروبي،  اأن ته������دف اإىل  حترير املجتم������ع الأ

أ�شمالية، وما اأن  ول�شيما يف الغرب م������ن الرا
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أ�شمايل الثقيل حتى  يطرح نري ال�شطهاد الرا

يح�ش������ل جمي������ع اأفراد املجتم������ع، مبن فيهم 

اليهود على امل�شاواة واحلرية«.

همية،  ويالحظ دويت�رش م�شاألة غاية يف الأ

يف هذا املجال فهو يقول:

»كان������ت تلم������ح يف الن�شو�������ض املارك�شية 

وىل حول ه������ذا املو�شوع بع�������ض العداوة  الأ

نهم يهود، ولكن.. باعتبارهم  لليه������ود، ل.. لأ

اأع�ش������اء بارزي������ن ومرموق������ني يف برجوازية 

اأوروبة الغربية«.

ثم ي�شتطرد قائاًل:

»كان موؤك������داً اأن وج������ود اليه������ود وجوداً 

مف�شوحاً بني اأ�شحاب البنوك والتجار يثري 

الن������زاع �شدهم يف  اأفقر طبق������ات املجتمع 

الغرب������ي. وق������د حاول»بيب������ل« وال�شرتاكيون 

اأن يبينوا   خ������رون وبينه������م »تروت�شك������ي«  الآ

للعم������ال اأن عليهم توجي������ه ن�شالهم، ل �شد 

البورجوازي������ة اليهودية وحدها -وهي مل تكن 

أ�شمالية- �شوى �شعبة �شغرية من الطبقة الرا

.. بل �شد البورجوازية عامة«.

ول،  ميكن القول اإن املوؤمتر ال�شهيوين الأ

توىل بل������ورة التيار الثالث، فامل�شكلة اليهودية 

ل ميك������ن اأن حتل جذرياً، اإل اإذ �شار لليهود 

وطن قوم������ي يعي�ش������ون فيه وينتم������ون اإليه، 

ويعملون على تعزيزه وتقويته.

وهن������اك راأي ي������رى اأن ال�شحفي تيودور 

ول، كان يف  هرت������زل، داعية ال�شهيوني������ة الأ

ول الذي يوؤمن  البدء م������ن اأن�شار التي������ار الأ

ب������اأن امل�شكلة اليهودية حتل عن طريق ذوبان 

اليهود يف املجتمعات الت������ي يعي�شون فيها.. 

أم������راً هاماً اعرت�ض هرت������زل، فجعله  ولكن ا

يتحول عن هذه القناع������ة، حتولً كاماًل اإىل 

ميان بفكرة الوطن القومي لليهود. الإ

كان������ت هذه م�شاألة املحاكمة التي عقدت 

ل�شابط اأركان يف اجلي�������ض الفرن�شي يدعى 

الفري������د دريفو�������ض  واتهم خالله������ا بت�رشيب 

مل������ان، فقد حوكم  أ�������رشار  ع�شكري������ة اإىل الأ ا

أم������ام جمل�ض حرب   دريفو�������ض ع������ام 1894 ا

وحكم عليه بالنفي املوؤبد.

يف املقاب������ل حت������رك اليه������ود يف حمل������ة 

اإعالمي������ة مكثفة، كان م������ن وجوهها الكاتب 

الفرن�شي الروائي ال�شه������ري اإميل زول -وهو 

غري يهودي- ال������ذي كتب ر�شالة بعنوان »اإين 

أته������م« وع�ش������و جمل�������ض ال�شي������وخ الفرن�شي  ا

»كي�شترن« الذي دعا اإىل اإعادة حماكمة دريفو�ض 

أنه بريء واأن من  ورد العتبار ل������ه، باعتبار ا

�رشار �شخ�ض اآخر.. وهكذا اأعيدت  �رّشب الأ

حماكمة دريفو�ض، عام 1899، وخفف احلكم 

عليه بالنفي  حتى ع�رش �شنوات.

..وع������ام 1906 اأعي������دت املحاكم������ة مرة 
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ثالثة اأمام حمكمة للنق�ض.. وبرئ دريفو�ض. 

ويالح������ظ الذين  تتبعوا م�شاألة دريفو�ض، اأن 

أبعد احلدود  احلركة ال�شهيونية ا�شتغلتها اإىل ا

وروب������ي،  وت�شوير  لبت������زاز ال������راأي العام الأ

مر، كم������ا لو كان انتقاماً م������ن دريفو�ض..  الأ

أنه يهودي. ملجرد ا

وعلى هام�������ض ق�شي������ة دريفو�ض ي�شجل 

أنه������ا كانت انفجاراً  ول: ا دويت�������رش اأمرين. الأ

أنها  أوروب������ة. والثاين ا لاّل�شامي������ة يف غرب  ا

�شجل������ت انعطاف������اً يف تاري������خ يه������ود اأوروبة 

الغربية.

..ولك������ن ثم������ة اعرتا�ش������اً قوي������اً على اأن 

حماكمة دريفو�ض وحده������ا التي اطلع عليها 

هرت������زل بحكم عمله  ال�شحف������ي، هي التي 

�شدمته وا�شطرته للعودة اإىل يهوديته. 

يف كتاب������ه »ال�شهيوني������ة.. بداية ونهاية« 

أبو مازن ع�شو اللجنة املركزية حلركة  يقول ا

فتح: 

أتاحت ل�»هرتزل«  »املهمة ال�شحفية التي ا

الّطالع على بع�ض تفا�شيل حماكمة دريفو�ض 

الت������ي مل تكن ماأ�شاوية اإىل حد كبري، ومل يتبني 

م������ا احتوته م������ن ظلم اإل بع������د �شنني طويلة 

حرى اأن جتعله مهنته  من انتهائه������ا -كان الأ

هذه ك�شحف������ي- يطلع على تفا�شيل املذابح 

أوروب������ة ال�رشقية يتعر�شون  الت������ي كان يهود ا

له������ا، فتفجر لدي������ه من دواف������ع احلنني اإىل 

ال�شهيونية اأ�شعاف ما ميكن اأن تفعله ق�شية 

دريفو�ض«.

هي ذريعة اإذاً.. ل اأكرث ول اأقل.

أم������ر، وكائنة ما كانت  ..مهم������ا يكن من ا

نوايا هرت������زل، يف ال�شابق، فاإن������ه بداأ عقب 

ول، حتركاً وا�شعاً، على  املوؤمتر ال�شهيوين الأ

خراج الفكرة ال�شهيونية، اإىل  عدة حماور، لإ

�شعيد الواقع العملي.

ول كان ي������دور ح������ول اليهود  املح������ور الأ

قناعه������م بفكرة الوط������ن القومي  أنف�شه������م لإ ا

وىل وتخلي�شه������م م������ن فكرة  يف املرحل������ة الأ

وروبية.  الندماج والذوبان يف املجتمعات الأ

على اأن يلي ذل������ك اإعدادهم للهجرة، وو�شع 

املخطط������ات التنفيذي������ة لذلك، بع������د تذليل 

العقب������ات التي ميك������ن اأن تواجههم ول�شيما 

القت�شادية.

 اأما املحور الثاين. فاإن جماله كان الدول 

الكرى، وخا�شة ال�شتعمارية منها، من اأجل 

جذبها للوقوف اإىل جانب اإن�شاء وطن قومي 

لليهود، موؤكداً خالل ذل������ك ا�شتعداد الدولة 

اليهودية ال�شهر على م�شالح هذه الدول يف 

هذه البقعة من العامل. وهذا ما يت�شح مثاًل، 

يف اإحدى ر�شائل هرتزل اإىل اأحد امل�شوؤولني 

أ�ش������ار فيها اإىل »اإيجاد  الريطاني������ني، اإذ اإنه ا
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ق�رش بالن�شبة  طريق اإىل الهند، هو الطريق الأ

أي�شاً:»�شيكون من  اإىل بريطانيا«. وجاء فيها ا

أ�شاً،  م�شلح������ة بريطانيا، بناء خط حديدي را

بي�ض اإىل اخلليج  عر فل�شطني،  من البحر الأ

الفار�ش������ي«.. وكان ي�شعى قبل كل �شيء لدى 

هذه الدول، لت�شغط على ال�شلطان العثماين 

عبد احلميد، كي ي�شمح لليهود باإقامة وطن 

قوم������ي لليهود.. وكانت ه������ذه اأهم نقطة يف 

برنامج هرت������زل، فقد كان يعلم علم اليقني، 

اأن كل جه������وده وجهود املنظمة ال�شهيونية ل 

قيم������ة لها، وميكن اأن تذه������ب اأدراج الرياح، 

اإن مل يح�ش������ل على موافق������ة ال�شلطان على 

اإقام������ة الوط������ن املذك������ور يف ج������زء هام من 

اإمراطوريته.

ويذكر اأن هرتزل عقد بعد 1897 �شبعة 

موؤمت������رات يف مدينة بال ملوا�شلة البحث يف 

مو�ش������وع الوطن القومي يف فل�شطني.. وكان 

يحر�ض، عقب كل موؤمتر على اأن يبعث برقية 

لل�شلطان عبد احلميد يحييه فيها، ويوؤكد له 

ولء اليهود باعتبارهم من رعاياه..

ومل يك������ن ذل������ك يف الواقع �ش������وى مقدمة 

كر، يف بالط ال�شلطان  ومتهيد للتح������رك الأ

عبد احلميد ذات������ه. وال�شعي من اأجل لقائه 

مبا�رشة وجهاً لوج������ه، وعقد �شفقة.. معه.. 

تنط������وي على اإغراءات، ميك������ن اأن ي�شيل لها 

لعاب عبد احلميد، كما كان يتخيل هرتزل.

-3- 
غراء  مل يوفر هرتزل و�شيلة من و�شائل الإ

أث������ري وال�شغ������ط عل������ى ال�شلط������ان عبد  والتا

احلمي������د، من اأجل احل�ش������ول على موافقته 

للح�شول على وطن لليهود يف فل�شطني.. اإل 

تو�ش������ل بها، مبا يف ذل������ك الت�شال باملقربني 

وىل يف هذا املجال  منه، وكانت وا�شطت������ه الأ

هي الر�شوة.

..وهكذا ا�شتط������اع اأن يقابل عام 1897 

عظ������م العثماين وابنه جاويد بك،  ال�شدر الأ

ووزير احلربية  وابنه.

ال������ذي بلغته  يده�������ض املراقب للم������دى 

املح������اورات، يف هذا املو�شوع، من ذلك مثاًل 

ر�ض، فما املانع  اأن فل�شطني رقعة كبرية من الأ

اأن يقتطع جزء منها ليكون وطناً لليهود؟! بل 

مر و�ش������ل اإىل حد امل�شاومة املك�شوفة،  اإن الأ

فبق������در ما ميكن اأن يدفع ال�شهاينة من مال 

نق������اذ اخلزينة العثمانية ينبغ������ي اأن تكون  لإ

ر�ض التي يح�شلون عليها. م�شاحة الأ

ثناء بحث اأمر مدينة القد�ض،  ويف هذه الأ

عظم  فا�شتبعده������ا جاويد بك ابن ال�شدر الأ

م������ن اأن يك������ون لل�شهاينة نف������وذ فيها، نظراً 

نه������ا مدينة مقد�شة، ففيه������ا م�شجد عمر،  لأ

ول ميلك ال�شلطان اأن يتنازل عنها،  فر�شي 

هرتزل بذلك.
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وانتهى الطرف������ان اإىل اأن عالقة الدولة 

اليهودية بال�شلطان �شتكون مثل عالقة م�رش 

أو بلغاريا به. ا

ثن������اء مذكرة  وكت������ب هرت������زل يف هذه الأ

مب������ا يقبله اليهود من ال�شلط������ان مقابل فك 

ال�شائقة املالي������ة، يورد  منها الدكتور حممد 

اأحمد خلف اهلل ما يلي:

قال هرتزل:

»ترغب جماعتنا يف عر�ض قر�ض متدرج 

من ع�رشين مليون جنيه اإ�شرتليني يقوم على 

ال�رشيب������ة التي يدفعها اليه������ود امل�شتعمرون 

لفل�شط������ني جلاللت������ه. وتبلغ ه������ذه ال�رشيبة 

أل������ف جنيه  الت������ي ت�شمنه������ا جماعتن������ا مئة ا

وىل، وتزداد اإىل مليون  اإ�شرتليني يف ال�شنة الأ

جنيه اإ�شرتليني �شنوي������اً، ويتوقف هذا النمو 

التدريج������ي يف ال�رشيبة عل������ى هجرة اليهود 

التدريجية اإىل فل�شطني«.

ويو�شح هرت������زل اأن تف�شيالت التنفيذ، 

ميكن اأن تو�شع يف اجتماعات �شخ�شية تالية، 

عل������ى اأن يهب  ال�شلط������ان اليهود المتيازات 

التالية:

1- الهج������رة اليهودي������ة اإىل فل�شطني لن 

تكون حم������دودة العدد، ويج������ب اأن ت�شجعها 

احلكومة العثمانية وتي�������رش  ال�شبل لها بكل 

و�شيلة ممكنة.

2- يعطى اليه������ود املهاجرون ال�شتقالل 

الذاتي امل�شمون يف القانون الدويل.

3- يجب اأن يقّرر يف املفاو�شات ال�شكل 

املف�شل ال������ذي �شتمار�ض به حماية ال�شلطان 

يف فل�شط������ني )اليهودي������ة(، وكيف �شيحتفظ 

أنف�شهم بالنظام والقانون عن طريق  اليهود ا

من اخلا�شة بهم. قوات الأ

4- ي�شتطي������ع ال�شلط������ان اأن ي�شدر دعوة 

كرمية اإىل اليه������ود يف خمتلف البالد للعودة 

آبائهم. اإىل اأر�ض ا

..كانت املفاج������اأة ال�شاعقة اأن ال�شلطان 

العثم������اين رف�ض هذا كله متاماً.. لكنه قال: 

�رشائيليني اأن يُ�شتقبلوا وي�شتقروا«  »ميكن لالإ

مراطوري������ة العثمانية ح�شب ال�رشوط  يف الإ

التالية:

1- األ يكونوا جميعاً يف مكان واحد، واإمنا 

يفّرقون يف اأماكن تعينها لهم احلكومة.

2- يجب حتديد عددهم م�شبقاً من ِقَبل 

الدولة العثمانية.

3- يُعَطون اجلن�شية العثمانية ويُ�شاألون 

عن جميع ال�رشائب املدنية.

4- يكون������ون خا�شع������ني جلمي������ع قوانني 

تراك متاماً. البالد كالأ

ما الذي ميك������ن اأن ي�شتنتجه املرء، وهو 

يي�شتقرئ هذه ال�رشوط التي و�شعها ال�شلطان 
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أنه كان عارفاً حق  أكيداً ا ألي�ض ا العثم������اين ؟! ا

املعرفة، باأبع������اد املوؤام������رة ال�شهيونية على 

فل�شطني، وعقابيلها اخلطرية؟ 

أنه قب������ل »با�شتقبالهم  ألي�������ض �شحيح������اً ا ا

وا�شتقرارهم« �شمن هذه ال�رشوط ال�شعبة، 

كي يتخفف قلياًل من ال�شغوط الهائلة التي 

كانت متار�شها عليه الدول ال�شتعمارية. من 

اأجل اإن�شاء وطن قومي لليهود يف فل�شطني؟! 

ف������اإذا اأ�شفنا اإىل ذل������ك �شغوط الحتاديني. 

واملحاف������ل املا�شوني������ة.. فال ب������د اأن تت�شح 

ال�شورة  اأكرث فاأكرث.

يق������ول ال�شلطان عبد احلميد يف الوثيقة 

-الر�شالة التي بع������ث فيها من الق�رش الذي 

أبو  �شجن فيه يف �شالنيك اإىل ال�شيخ حممود ا

ال�شامات �شيخ الطريقة ال�شاذلية الي�رشطية 

– وكان ال�شلط������ان من مريدي������ه  وقد ن�رشت 
�شورة عنها بالرتكية مع ترجمتها اإىل العربية 

يف جملة »العربي« عام 1972:

�شالمية  »اإنن������ي مل اأتخل ع������ن اخلالفة الإ

أنن������ي، ب�شبب امل�شايقة من  ل�شبب ما، �شوى ا

روؤ�شاء جمعية الحتاد  املعروفة با�شم )جون 

تورك( وتهديده������م ا�شطررت واأجرت على 

ترك اخلالفة.

اإن هوؤلء الحتاديني، قد اأ�رشوا علي باأن 

اأ�شادق عل������ى تاأ�شي�ض وطن قومي لليهود يف 

ر�ض املقد�شة )فل�شطني( ورغم اإ�رشارهم  الأ

أقبل ب�ش������ورة قطعية ه������ذا التكليف.  فل������م ا

واأخ������رياً وعدوا بتقدمي )150( مئة وخم�شني 

مليون ل������رية اإنكليزية ذهب������اً، فرف�شت هذا 

أي�شاً. واأجبتهم بهذا  التكليف ب�شورة قطعية ا

تي: اجلواب القطعي الآ

اإنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهباً – ف�شاًل 

عن )150( مئة وخم�شني مليون لرية اإنكليزية 

ذهب������اً، فلن اأقبل تكليفكم بوجه قطعي، لقد 

مة املحمدية ما  �شالمية والأ خدمت املل������ة الإ

أ�شود �شحائف  يزي������د على ثالثني �شنة، فلم  ا

آبائ������ي واأجدادي م������ن ال�شالطني  ا امل�شلمني 

واخللفاء العثمانيني، لهذا لن اأقبل تكليفكم  

أي�شاً. بوجه قطعي ا

..وبع������د جواب������ي القطعي اتفق������وا على 

أنهم �شيبعدوين اإىل �شالنيك  أبلغوين ا خلعي، وا

خري.  فقبلت بهذا التكليف الأ

أنني مل اأقبل  هذا وحمدت املوىل واأحمده ا

�شالمي  ألط������خ الدولة العثمانية والعامل الإ اأن ا

بدي  النا�شئ ع������ن التكليف  به������ذا الع������ار الأ

را�شي املقد�شة:  باإقامة دولة يهودي������ة يف الأ

فل�شطني«. 

 كان وا�شح������اً منذ بداية اإن�شاء »الحتاد 

والرتقي« اأن اليهود املنت�رشين خلف املحافل 

طاحة  أ�شا�شي هو الإ املا�شونية كان لهم هدف ا
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بال�شلطان عب������د احلميد، وكان������وا هم وراء 

أ ن�شاطه ع������ام 1891 يف  التنظيم ال������ذي بدا

جنيف.. ثم نقله اإىل باري�ض.

اإىل   يق������ول ح�ش������ان ح������الق: »ونظ������راً 

أ  املخطط������ات املعار�شة حلك������م ال�شلطان بدا

اأع�شاء اجلمعية يف عقد اجتماعاتهم ال�رشية 

يف املحاف������ل املا�شونية، وعق������دوا اجتماعهم 

يطايل، وفتحت  ول يف املحفل املا�شوين الإ الأ

أبوابه������ا لكل خمطط  جنبي������ة ا ال�شف������ارات الأ

ع�شي������ان عل������ى ال�شلط������ان، وكان������ت انكلرتا 

وفرن�ش������ا �شابقتني على اإي������واء الالجئني من 

معار�شي احلكم احلميدي، وتركتهم يعملون 

�شقاط ال�شلطان«. يف عوا�شمهما علناً لإ

 ويتابع ح�شان ح������الق نقاًل عن »ارن�شت 

رامزور« يف كتابه »تركيا الفتاة وثورة 1908« 

فيقول:  »ونتيجة للتعاون ال�شهيوين املا�شوين، 

عظم« الفرن�شي يف  قرر- حمفل – »ال�رشق الأ

عام 1900  اإزاح������ة ال�شلطان عبد احلميد، 

أ يجذب حركة »تركيا الفتاة« منذ بداية  وبدا

تكوينها«.

أتلخان الذي عا�رش  ..وعن جواد رفعت ا

حكم ال�شلط������ان عبد احلمي������د وكان مديراً 

أثناء احلرب  من العام العثماين يف ا لدائرة الأ

وىل، مما مكنه من الطالع على  العاملي������ة الأ

كثري من اأ�رشار احلركة ال�شهيونية واملحافل 

املا�شوني������ة، ينقل الدكت������ور ح�شان حالق يف 

�شالم«: كتابه »اخلطر املحيط بالإ

أثَّرت  »اإن املب������ادئ اليهودي������ة واملا�شونية ا

كثرياً على منت�شبي جمعية الحتاد والرتقي، 

وحافظوا على تلك املبادئ حتى بعد الثورة، 

وهناك م�شاألة جديرة بالتدقيق والتاأمل، اأن 

اليه������ود املنت�شبني اإىل فرقة الحتاد والرتقي 

اأ�شبحوا اأ�شح������اب الكلمة العليا والنفوذ يف 

هذه اجلمعية«.

هناك اأكرث من اإ�شارة وتاأكيد، اأن اليهود، 

وخا�ش������ة يه������ود الدومنة، كان������وا هم املحور 

�شا�شي يف جمعي������ة الحتاد والرتقي التي  الأ

اأطاحت بال�شلطان عبد احلميد. 

يق������ول �شيتون واط�شون يف كتابه »نهو�ض 

القومي������ة يف البلقان« اإن اأ�شح������اب العقول 

املحركة لثورة الحت������اد والرتقي عام 1908 

كانوا يهوداً، ومن الدومنة، واأما امل�شاعدات 

املالي������ة، فاإمن������ا كان������ت جتيئهم ع������ن طريق 

الدومنة ويهود �شالني������ك املتمولني ويعرتف 

املوؤرخ ال�شهيوين »ات�������ض. ام كالن« يف كتابه 

»ال�شهيونية و�شيا�شات العامل« باأن اأكرث اأع�شاء 

جمعية الحتاد والرتقي كانوا من »الدومنة« 

وممن عا�شوا يف املنفى، وكان هوؤلء تالميذ 

وروبية تاأتيهم امل�شاعدات املالية  ال�شيا�شة الأ

أ�شمالية العاملية، من فيينا وبوداب�شت  من الرا

وبرلني ورمبا لندن وباري�ض، �ض. واط�شون.
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..لقد كان������ت »منا�شتري« و»�شالنيك« من 

اأخطر مراكز التاآمر ال�شهيوين املا�شوين �شد 

ال�شلطان عبد احلميد، اإ�شافة اإىل »قو�شوة«. 

وكانت هذه التحركات حتظى برعاية انكلرتا 

وفرن�شا، ورو�شيا والنم�شا واإيطاليا. وهذا ما 

ي�شري اإليه ال�شلطان عبد احلميد يف مذكراته 

وروبية يف  ذ يوؤكد الدور الذي لعبته الدول الأ اإ

الق�شاء على الدولة العثمانية وعلى حكمه، 

فه������و يقول:»اإن منظم������ة منا�شتري كانت تدار 

نكليز، بينما اأع�شاء تركيا الفتاة  بوا�شطة الإ

أملانيا  يف �شالنيك كانوا حتت تاأثري ما�شونيي ا

أنور وني������ازي- من �شباط:  أ ا وايطاليا.وب������دا

الحتاد والرتقي- حت������ت �شغط املا�شونيني 

مل������ان، م������ع جماع������ة �شالني������ك بالتحرك  الأ

�ش������دي. واإن الحتادي������ني يف �شالنيك كانوا 

نكليز �رشورة ملحة،  يرون اأن التحالف مع الإ

نها اأكر دولة بحرية«.  لأ

..ترى م������اذا كان رد فعل ال�شلطان عبد 

مر  احلميد الثاين، عندما عل������م يقيناً اأن الأ

أنه معزول ل حمالة، رغم اأن  خرج من يديه وا

ألبانيا« كان ما يزال يدين  جي�شنا بكامله يف »ا

له بالولء؟ ملاذا مل يفكر مبجابهة هذه الثورة 

ومواجهة املتمردين؟

فغاين يق������دم و�شفاً  �شت������اذ �شعي������د الأ الأ

خرية لل�شلطان يف ق�رشه،  مده�شاً للحظات الأ

�شمعه������ا من بع�ض املعمري������ن الذين عاي�شوا 

اأحد با�شوات الدول������ة العثمانية: زاهد با�شا 

الهبل:

مل������ا ا�شطربت احل������وادث ومتردت فرقة 

عظ������م �شلطانه  �شالني������ك اأخ������ر ال�شدر الأ

بع�شي������ان جي�ض �شالنيك  فق������ال ال�شلطان:

طيب. ومل يزد عليها. ثم اأخره باجتاه الع�شاة 

نحو العا�شمة ا�شتانبول.

فقال: طيب. ومل ياأم������ر ب�شيء، ثم اأخره 

بدخوله������م العا�شم������ة، ث������م باجتاههم نحو 

ق�������رشه.. يف كل ذلك يقول: طيب. ول يزيد 

عليها.

عظ������م �شدي������د الهيبة  وكان ال�ش������در الأ

لل�شلط������ان. ثم دخل اآمر الق������وى يف الق�رش 

ي�شتاأذن ال�شلط������ان ب�رشب الع�شاة واملقاومة  

فمنع������ه، ثم ع������اوده الق������ول، يري������دون اإذنه 

باملقاومة فقال لهم:

»اأعرف جيداً اأن كل ما يريدون هو خلعي 

أنا �شخ�ض واح������د، فاإذا اأمرتكم  أو قتل������ي، وا ا

باملقاوم������ة  �شقط مئات القتلى منكم ومنهم، 

مة  مة، والأ أنت������م جميعاً اأفراد من ه������ذه الأ وا

�شتحتاج اإليكم فيما ينزل بها من �شدائد«.

نقالبي������ون ومل يقاومه������م اأحد  ودخ������ل الإ

أبلغ������وا ال�شلطان قرار خلعه.. ونقلوه بعيداً  وا

اإىل ق�رش �شالنيك.
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أم������ر، وكائنة ما كانت  ..مهم������ا يكن من ا

مواقف ال�شلطان من ال�شهيونية واملا�شونية، 

وفك������رة اإن�شاء  وطن قوم������ي لليهود، فاإننا ل 

�شتاذ  ن�شتطي������ع امل�شادق������ة على ما نقل������ه الأ

فغ������اين ح������ول رغبت������ه يف حق������ن  الدماء  الأ

– فح�شب- فثم������ة راأي هام يف هذه امل�شاألة، 
ذاك اأن ال�شلطان عبد احلميد ا�شتهر بذكائه 

ودهائه وحنكت������ه. واإذا كان اجلي�ض املوجود 

ألباني������ا حينذاك من�شبط������اً حتت رايته  يف ا

وجاه������زاً للقتال دفاعاً ع������ن ال�شلطان �شد 

الحتاديني، ف������اإن نتيجة مثل هذه املعركة ل 

ميكن اأن تبعد كثرياً ع������ن حماكمة ال�شلطان 

جنبية الطامعة  أن ال������دول الأ العقلي������ة، ذاك ا

»بالرج������ل املري�������ض« وتركت������ه، وه������ي التي 

�شجعت وغذت النقالبيني بالدعمني املادي 

واملعنوي.. ميك������ن اأن تتدخل وحت�شم القتال 

يف غ������ري �شالح ال�شلط������ان.. اأ�شف اإىل ذلك 

مراطورية كلها، كانت  أرا�شي الإ �شعوره باأن ا

تهتز ومتيد حت������ت اأقدامه.. ول�شيما اجلزء 

العربي منها. 

..على كل حال، فاإن اجلماعة ال�شهيونية، 

قدرت اأن تتغلب على العقبة الكاأداء الكرى 

يف طريقه������ا اإىل فل�شطني، فت������ال ذلك وعد 

بلفور.. ثم الهجرة.

أم������ا العقبة الثانية، وه������ي متا�شك بالد  ا

ال�ش������ام، وتكوينها وح������دة �شيا�شية جغرافية 

اقت�شادية ثقافية واح������دة: �شورية احلالية، 

ردن، فاإن احلرب  لبنان، فل�شطني، �������رشق الأ

وىل، ث������م اتفاقيت������ي  »�شايك�ض-  العاملي������ة الأ

بيكو« و»�شان رميو« كانت كفيلة باإزاحتها من 

الطريق..

وهكذا اأم�شى الدرب كل������ه �شالكاً.. نحو 

اإقام������ة الوطن القوم������ي لليهود يف فل�شطني، 

ومن ثم اإعالن  دول������ة الكيان ال�شهيوين يف 

فل�شط������ني.. بعد خم�شني �شن������ة متاماً حدده 

ول  تي������ودور هرتزل يف املوؤمتر ال�شهيوين  الأ

أيار  يف بال ع������ام 1897.. وكان ذلك يف 15 ا

!! 1948
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أنه يكتفي بت�شليط ال�شوء على  أم ا دب ر�شالة يوؤديها يف املجتمع، ا هل ل������الأ

ن�شان،  نزعات الإ

زمات التي متر به������ا املجتمعات، مبعنى هل  دب عالجا لالأ هل يق������دم الأ

ديب هو طبيب نف�شي  دب يف تقدمي العالج للنفو�������ض، واأن الأ تكم������ن مهمة الأ

دبي  أديباً، ويكون اإنتاجه الأ بامتياز، واإن مل ميتلك هذه املهارة واملوهبة ليكون ا

ركيكاً دون اأن يحظى بقّراء..

❁

اأديب وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁

دب وظيفــــــــة الأ

❁

˜

د. عبد الباقي يو�سفد. عبد الباقي يو�سف
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كان عرب ماقب������ل اجلاهلية يقولون »اإن 

دب كاد اأن يك������ون ثلثي الدين«. واحلقيقة  الأ

فاإن ما ميّي������ز املعرفة ويحفظ لها دميومتها 

أنها لنهائية وكلم������ا يعرف املرء  وجتّدده������ا ا

أمراً يك�شف مدى جهله. كان �شقراط يقول:  ا

»ازدد علماً، تزدد جهاًل«. 

    يف الرتاث العربي نرى العناية البالغة 

دب  ألوان الأ دب، وقد تناول ابن الندمي*  ا بالأ

يف ع�������رشه والع�شور التي �شبقته يف كتابه / 

الفهر�شت / الذي وقع يف ع�رش مقالت.. 

وىل: وهي ثالثة فنون: املقالة الأ

ول: يف و�ش������ف لغات الأمم  - الف������ن الأ

أنواع  م������ن العرب والعجم ونع������وت اأقالمها وا

أ�شكال كتاباتها. خطوطها وا

أ�شماء كتب ال�رشائع  - الفن الث������اين: يف ا

املنزل������ة على مذاه������ب امل�شلم������ني ومذاهب 

اأهلها.

- الف������ن الثالث: يف نعت الكتاب الذي ل 

ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه تنزيل 

أ�شماء الكتب امل�شنفة يف  من حكيم حميد، وا

أ�شماء رواتهم وال�شواذ  علومه واأخبار القراء وا

من قراءتهم.

 املقال������ة الثانية: وهي ثالث������ة فنون، يف 

النحويني واللغويني:

ول: يف ابت������داء النحو واأخبار  - الفن الأ

عراب  النحوي������ني الب�رشي������ني وف�شح������اء الأ

أ�شماء كتبهم. وا

- الف������ن الث������اين: يف اأخب������ار النحوي������ني 

أ�شماء كتبهم. واللغويني من الكوفيني وا

- الفن الثالث: يف ذكر قوم من النحويني 

أ�شماء كتبهم. خلطوا املذهبني وا

املقال������ة الثالث������ة: وهي ثالث������ة فنون، يف 

ن�شاب وال�شري: داب والأ خبار والآ الأ

خباري������ني  ول: يف اأخب������ار الإ - الف������ن الأ

حداث  والرواة والن�شابني واأ�شحاب ال�شري والأ

أ�شماء كتبهم. وا

- الفن الثاين: يف اأخبار امللوك والكتاب 

واملرت�شلني وعمال اخلراج واأ�شحاب الدواوين 

أ�شماء كتبهم. وا

- الف������ن الثال������ث: يف اأخب������ار الندم������اء 

واجلل�شاء واملغن������ني وال�شفادية وال�شفاعنة 

أ�شماء كتبهم. وامل�شحكني وا

 املقال������ة الرابعة: وه������ي فنان، يف ال�شعر 

وال�شعراء :

ول: يف طبق������ات ال�شع������راء  - الف������ن الأ

�شالميني ممن حلق اجلاهلية  اجلاهليني والإ

أ�شماء رواتهم.  و�شناع دواوينهم وا

- الف������ن الث������اين: يف طبق������ات �شع������راء 

�شالمي������ني و�شعراء املحدث������ني اإىل ع�رشنا  الإ

هذا.
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املقالة اخلام�شة: وهي خم�شة فنون، يف 

الكالم واملتكلمني.

أم������ر الكالم  ول: يف ابت������داء ا - الف������ن الأ

أ�شماء  واملتكلم������ني م������ن املعتزلة واملرجئ������ة وا

كتبهم.

- الفن الثاين: يف اأخبار متكلمي ال�شيعة 

مامي������ة والزيدي������ة وغريه������م م������ن الغالة  الإ

أ�شماء كتبهم. �شماعيلية وا والإ

-  الفن الثالث: يف اأخبار متكلمي املجرة 

أ�شماء كتبهم. واحل�شوية وا

-  الف������ن الراب������ع: يف اأخب������ار متكلم������ي 

أ�شماء كتبهم. اخلوارج واأحنافهم وا

- الف������ن اخلام�������ض: يف اأخب������ار ال�شياح 

والّزه������اد والعباد واملت�شوفة واملتكلمني على 

أ�شماء كتبهم. الو�شاو�ض واخلطرات وا

 املقالة ال�شاد�شة: وهي ثمانية فنون، يف 

الفقه والفقهاء واملحدثني.

ول: يف اأخبار مالك واأ�شحابه  - الفن الأ

أ�شماء كتبهم. وا

- الف������ن الث������اين: يف اأخب������ار اأبي حنيفة 

أ�شماء كتبهم. النعمان واأ�شحابه وا

مام ال�شافعي  - الفن الثالث: يف اأخبار الإ

أ�شماء كتبهم واأ�شحابه وا

- الفن الرابع: يف اأخبار داوود واأ�شحابه 

أ�شماء كتبهم وا

- الفن اخلام�ض: يف اأخبار فقهاء ال�شيعة 

أ�شماء كتبهم. وا

- الفن ال�شاد�ض: يف اأخبار فقهاء اأ�شحاب 

أ�شماء كتبهم. احلديث واملحدثني وا

- الف������ن ال�شاب������ع: يف اأخب������ار اأبي جعفر 

أ�شماء كتبهم.  الطري واأ�شحابه وا

- الفن الثام������ن: يف اأخبار فقهاء ال�رشاة 

أ�شماء كتبهم.  وا

املقالة ال�شابعة: ثالثة فنون، يف الفل�شفة 

والعلوم القدمية. 

ول: يف اأخب������ار الفال�شف������ة  - الف������ن الأ

أ�شماء كتبهم ونقولها  الطبيعيني واملنطقيني وا

و�رشوحها واملوج������ود منها وماذكر  ومل يوجد 

وما وجد ثم عدم.

-  الف������ن الث������اين: يف اأخب������ار اأ�شح������اب 

والرثماطيقي������ني  واملهند�ش������ني  التعالي������م 

واملو�شيقي������ني واحل�ش������اب واملنجمني و�شناع 

لت واأ�شحاب احليل واحلركات. الآ

- الف������ن الثالث: يف ابتداء الطب واأخبار 

أ�شماء  املتطبب������ني من القدماء واملحدث������ني وا

كتبهم ونقولها وتفا�شريها.

املقال������ة الثامنة: وهي ثالث������ة فنون، يف 

�شم������ار واخلراف������ات والعزائ������م وال�شحر  الأ

وال�شعوذة :

امل�شامرين  اأخ���ب���ار  يف  ول:  الأ ال��ف��ن   -
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وامل����������خ����������رف����������ني 

أ�شماء  وا وامل�شورين 

ال���ك���ت���ب امل�����ش��ن��ف��ة 

��������ش�������م�������ار  الأ يف 

واخلرافات.

- ال��ف��ن ال��ث��اين: 

املعزمني  اأخ��ب��ار  يف 

وامل�������������ش������ع������وذي������ن 

أ���ش��م��اء  وال�����ش��ح��رة وا

كتبهم.

الثالث:  الفن   -

امل�شنفة  الكتب  يف 

يف م��ع��اين ���ش��ت��ى ل 

م�شنفوها  يُ���ع���رف 

وموؤلفوها.

التا�شعة:  املقالة 

وه�������ي ف������ن������ان، يف 

املذاهب والعتقادات:

ول: يف و�ش������ف مذاه������ب  الف������ن الأ   -

احلرانية الكلداني������ني املعروفني يف ع�رشنا 

بال�شابئ������ة ومذاه������ب التنوي������ه م������ن املنانية 

والدي�شانية واحلرمية واملرقيونية واملزدكية 

أ�شماء كتبهم. وغريهم وا

-  الف������ن الث������اين: يف و�ش������ف املذاهب 

الغريب������ة الطريفة كمذاه������ب الهند وال�شني 

وغريهم من اأجنا�ض الأمم. 

املقالة العا�رشة: حتتوي اأخبار الكيميائيني 

وال�شنعويني من الفال�شفة القدماء واملحدثني 

 
)1(

أ�شماء كتبهم. وا

ر�سائل اأخوان ال�سفا وخالن الوفا 

تزخر املكتب������ة  العربية بنفائ�ض الر�شائل 

التي كانت مبثابة موؤلف������ات خمت�رشة تطرح 
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فكار واملوا�شيع، وقد عرفت  أه������م واأعمق الأ ا

املكتبات هذه الر�شائل وحفظتها كرثوة مكتبية 

ثمينة. نقف يف ه������ذه العجالة بع�ض ال�شيء 

مع ر�شائ������ل اأخوان ال�شفا وخالن الوفا التي 

تعد من الر�شائل النفي�شة التي ت�شري اإىل مدى 

انفت������اح امل�شلمني على ثقافات وعلوم الدنيا، 

وتدعو اإىل التحاور بني احل�شارات.. 

ن التعرف على جميع  لي�ض مبقدورنا اإىل الآ

خ������وان ب�شكل �شحيح، ولي�ض مبقدورنا اأن  الأ

نحدد الزمان الذي ك�ُتبت فيه ر�شائلهم التي 

ت�ُعد ث������روة فكرية وثقافية ومعرفية، فهي ل 

تقل عن اأهمية فل�شفة ابن ر�شد..

اأظ������ن اأن  اخلالف ح������ول معرفة هوؤلء 

ن�ش������ب عندما كرث ذكره������م  وحققوا جناحاً 

و�شهرة، ولو حتدث موؤرخ واحد عن حقيقتهم 

ب�ش������كل وا�شح ملا كان كل هذا اخلالف الذي 

�شيحت������دم ح������ول انتمائهم املذهب������ي داخل 

�شالمي������ة. ورمبا ق�ش������دوا اأن  اجلماع������ة الإ

أك������رث من �شهرة  ت�شته������ر ر�شائلهم وعلومهم ا

أ�شمائه������م و�شخ�شياتهم، فنح������ن نقراأ هذه  ا

الر�شائل دون اأن نتمكن من الحتفاء باأ�شماء 

كانت خلف هذه الر�شائل. 

أبو  أبو حيان التوحيدي اإن الوزير ا يق������ول ا

عبد اهلل ال�شع������دان ) ت 375 ه� ( ا�شتخدم 

بع�ض العلم������اء وجمع كل اأقوالهم واأحكامهم 

لت�شكل يف جمملها هذه  الر�شائل، وهم ح�شب 

التوحيدي: 

أبو الوفاء البوزجاين،   ابن حجاج ال�شارع، ا

ه������وازي، �شوخ  أب������ي القا�شم الأ اب������ن زراعة، ا

أبو �شعيد عرام.  �شيعي، ابن عبيد الكاتب، ا

أم������ا اب������ن القفطي فيذكره������م يف كتابه  ا

أبو اأحمد  »اأخب������ار احلكماء« ويقول باأنه������م: ا

أبو �شليمان حمم������د بن مع�رش  املهرج������اين، وا

أب������و احل�ش������ن علي ب������ن هارون  الب�شط������ي، وا

الزجناين. 

ث������م تتع������دد امل�ش������ادر التي ت������دور حول 

خ������وان وحماول������ة التع������رف  �شخ�شي������ات الأ

رواح« يذكرهم  اإليه������م ففي كتابه »نزه������ة الأ

ال�شهرزوري وي�شري اإىل موؤلفي الر�شائل الذين 

ورد ذكرهم عن������د التوحيدي وابن القفطي: 

أب������و �شليمان حممد ب������ن م�شع������ود الب�شطي  ا

أبو اأحمد النهرجوري،  امل�شه������ور باملقد�شي، وا

أبو احل�شن علي بن هارون  وعويف الب�رشي، وا

ال�شابي، وزيد بن الرفاعي. 

 وعل������ى العم������وم فكث������رية ه������ي الرتكات 

بداعي������ة العظمى التي خلدت  الثقافي������ة والإ

أ�شخا�ض  دون ذكر َمن اأبدعها، فهي ت�ُن�شب اإىل ا

جمهول������ني، ما هو ه������ام هنا ه������و بقاء هذه 

الر�شائ������ل لت�شكل خزانة فكرية تعطي �شورة 

طيبة عن منهج التفكري يف جمتمعاتنا. 
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أنف�شهم ب�شكل موجز على النحو  يقي�ّمون ا

خ البار الرحيم، اإنا نحن  أيها الأ التايل : »اعلم ا

جماع������ة اأخوان ال�شفاء اأ�شفي������اء واأ�شدقاء 

أبين������ا اآدم مدة من  ك������رام كنا نياما يف كهف ا

الزمان تتقلب بن������ا ت�شاريف الزمان ونوائب 

احلدثان، حتى ج������اء وقت امليعاد بعد تفرق 

كر و�شاهدنا  يف البالد يف مملكة النامو�ض الأ

مملكتنا الروحية املرتفعة يف الهواء«.

اإنه������م يدعون اإىل اإح������الل نظام فل�شفي 

يك������ون امل�شري للحياة كما يقول د. طه ح�شني 

يف مقدم������ة الر�شائ������ل. ويف تعريف������ه يقول 

بابيز:»ه������ي حماولة لردم الفجوة بني تيارين 

يف التفك������ري فهي من جه������ة م�رشبة بالعقائد 

�شماعيلية، ومن جهة  ال�شيعية، وخا�ش������ة الإ

خرى  أو تنتح������ل بالأ أخ������رى تنبع ع������ن كثب ا ا

نظرية الفاراب������ي ال�شيا�شية، اإن اأجمل ما يف 

اأخوان ال�شفاء عدم ت�شددهم وعدم التمييز 

ن�شان مقد�شة �شواء  وعدم العن�رشية فروح الإ

بي�ض اأو  أو امل�شلم، يف الأ كان������ت يف امل�شيحي ا

�شود«.  الأ

ديان  ولي�������ض هن������اك التع�شب، ف������كل الأ

واملذاه������ب حتم������ل روح اهلل، ويعتمدون يف 

م�شادره������م على: »اأن علومن������ا ماأخوذة من 

أربع������ة كت������ب، اأحدها الكت������ب امل�شنفة على  ا

أل�شنة احلكم������اء والفال�شفة من الريا�شيات  ا

خر من الكتب املنزلة التي  والطبيعيات، والآ

نبي������اء �شلوات اهلل عليهم مثل  جاءت بها الأ

جني������ل والفرق������ان وغريها من  الت������وراة والإ

نبياء املاأخ������وذة  معانيها بالوحي  �شح������ف الأ

�رشار اخلفية،  من املالئكة، وم������ا فيها من الأ

والثال������ث الكت������ب الطبيعي������ة وه������ي �شورة 

ن من  أ�ش������كال املوجودات مما ه������ي عليه الآ ا

ف������الك واأق�شام ال������روج وحركات  تركيب الأ

الكواك������ب ومقادي������ر اإجرامه������ا وت�شاري������ف 

ركان  وفنون الكائنات  الزمان، وا�شتحالة الأ

م������ن املعادن واحلي������وان والنب������ات واأ�شناف 

امل�شنوعات على اأيدي الب�رش، والنوع الرابع 

لهية التي ل مي�شها اإل املطهرون،  الكت������ب الإ

املالئك������ة التي هي باأيدي �شف������رة كرام بررة 

وهي جواهر النفو�ض واأجنا�شها«. 

بق������ي اأن نعرف اأن ر�شائله������م بلغت نحو 

اثن������ني وخم�شني ر�شالة ت�شب������ه دائرة معارف 

ع�رشه������م وه������ي مو�شوع������ة علمي������ة ثمينة 

وقراءته������ا ت�ش������كل متع������ة حقيقي������ة كبرية ل 

أننا نتعرف على  ت�شاهيها متعة، اإ�شافة اإىل ا

أو لنقل /عوملية/ حقيقية  دعوات انفتاحية، ا

حتافظ على تراث وتقاليد ومعتقدات النا�ض 

باأ�شكالهم واأطيافهم وانتماءاتهم كافة. 

دب واللغـة  الأ

دب، وب������دون لغة ملا  اللغ������ة هي قل������ب الأ

دب اأن يرت�شخ يف النا�ض. ا�شتطاع الأ

 وق������د راأى ابن جني ) املتوفى �شنة 392 
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ه� (: »ذه������ب بع�شه������م اإىل اأن اأ�شل اللغات 

�شوات امل�شموعة كدوي  كله������ا اإمنا هو من الأ

الريح، وحنني الرع������د، وخرير املاء و�شحيح 

البغ������ل، ونهي������ق احلم������ار، ونعي������ق الغراب، 

و�شهيل الفر�ض، ونزي������ب الظبي. مت تولدت 

اللغات عن ذلك فيما بعد، وهذه عندي وجه 

)2(
�شالح ومذهب متقبَّل«.

وهن������اك اجتاه اآخر يرى ب������اأن اللغة هي 

ن�شان وحتى لو  م�شاألة غريزية وفطرية يف الإ

و�شعنا ع�رشة اأطفال يف مكان منعزل فاإنهم 

عندم������ا يك������رون �شيعرون ع������ن م�شاعرهم 

�شارات. وماك�ض مولر املتوفى  أو الإ مياء ا بالإ

�شنة 1900 مييل اإىل هذا الجتاه بقوله:»اإن 

الف�ش������ل يف ن�ش������اأة اللغة يرج������ع اإىل غريزة 

�ش������ل للتعبري عن  ن�ش������ان يف الأ ُزّود به������ا الإ

مدركاته باأ�ش������وات مركبه ذات مقاطع، كما 

زود با�شتعداد فط������ري للتعبري عن انفعالته 

بحركات ج�شمية واأ�شوات ب�شيطة«. 

ن�شان قد  وهناك اجتاه اآخر ي������رى اأن الإ

اخرتع اللغة كما اخ������رتع امل�شباح الكهربائي 

أو م������ا ن�شاه������ده م������ن الخرتاع������ات  مث������اًل ا

أنه يطّور لغته ويحّدثها  ، والدليل ا
)3(

الب�رشية

م������ن ق������رن اإىل ق������رن وكذلك يخ������رتع لغات 

متعددة. اإ�شافة اإىل ذلك  فاإننا جند اجتاها 

يدعو اإىل عدم اخلو�ض يف البحث عن اأ�شل 

اللغ������ة ودليل ه������ذا الجتاه ه������و اأن الباحث 

�شوف يبحث يف دائرة مفرغة وبالتايل يعود 

من حي������ث ما انطل������ق. ميثل ه������ذا الجتاه 

أبو حامد الغزايل الذي يحدد موقفه  مام ا الإ

يف كلمات موجزة يقول فيها:»اأما الواقع يف 

ق�شام فال مطمع يف معرفته يقيناً اإل  هذه الأ

أو �شمع قاطع،  أو بتواتر خر ا بره������ان عقلي ا

ولجمال لره������ان العقل يف ه������ذا، ومل يُنقل 

تواتر ولفيه قاطع، فال يبقى اإّل رجم الظن 

يف اأمر ليرتبط به تعبد عملي ولترهق اإىل 

اعتقاده حاجة، فاخلو�ض فيه اإذاً ف�شول ل 

. وابن ال�شبك������ي الذي جاء بعد 
)4(

اأ�ش������ل له«

الغزايل يوؤك������د هذا الجتاه بقوله:»ال�شحيح 

أّل فائ������دة لهذه امل�شاألة، ولذلك قيل:  عندي ا

 )5(
�شول ف�شول«. ذكرها يف الأ

�سعرية اللغــة 

دب اأن يفجر �شاعرية  وق������د ا�شتط������اع الأ

اللغة، ثمة ديوان لل�شاعرة الرومانية كارولينا 

اإيلي������كا حتت عنوان  طغي������ان احللم وثالث 

.  تقول فيه: 
)6(

ع�رشة ق�شيدة حب 

اأن���ا اأحلم باأوفيليا م���رة يف ال�سهر تقريبًا 

ع�ساب لهملت،  وهي تقطف زهورًا من بني االأ

ن���ه اليظهر، فاإنها تعطيني اإياها. موؤخرًا  والأ

اأعتق���د باأنن���ي حلمت بها اأك���رث، ويف ال�سباح 

اأجد ورودًا برية �سبه ذابلة منت�رشة يف البيت. 
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�س���واك، و�ساأ�سن���ع منها حااًل  نزع���ت عنها االأ

�رشيرًا ينام عليه اأب�سل الدراوي�ض. �ض�1

ويف مزدوجة / مفاتن الليلة / 1  ت�شف 

عامل احللم اخل�شيب: 

كي���ف اأت���رك نف�س���ي عل���ى يدي���ك..  اأنت 

كرث اأنوثة مني  االأ

تع���د بالكثري، والتعطي �سيئًا..  تهزين يف 

املنام..  تقبلني على كل بقعة من ج�سمي،

يالها من فاجرة!

يل  تق���وُل  عندم���ا  اأحل���م  وجتعلن���ي 

بي�ض على  منده�س���ة: كم يتنا�سق ج�سمك االأ

�سفر  �سعرك االأ

�س���د �س���وادًا م���ن ال�س���واد. ب���ني ذراع���ي االأ

�ض44 

آمالها على احللم  تعقد ال�شاعرة ك������رى ا

يف اكت�ش������اف ده�شة وعذوبة �شاعرية الكائن  

الب�������رشي، فلي�ض بو�شعك - بتعريف ال�شاعرة 

- اأن تعي�������ض حالة ال�شاعري������ة لديك اإل اإذا 

ا�شتعنت باحللم ولذل������ك فهي تفتتح ديوانها 

أولو العقول  م�شت�شهدة مبقولة �شاول بيلو: / ا

أبدا باأن كل ما حولنا  الكبرية لي�شوا على يقني ا

لي�ض اإل حلم������ا /. يف الق�شيدة التالية التي 

تعنونها / اأطفايل / تق������ول: اأ�ساعدهم على 

عب���ور ال�س���ارع، اأجيبهم ب�س���رب، اأخاف عليهم 

كث���ريا: فه���م ب�سهول���ة ُيخدع���ون، وب�سهول���ة 

ُي�رشقون، وب�سهولة يدع�سهم الرتام 

ك���رث تاأم���اًل، والذين مل  طف���ال االأ فه���م االأ

يعودوا يلعبون 

اأق���رب ذكرياته���م ه���ي ذكري���ات الطفولة 

البعيدة 

)اأج�سامه���م املتناق�سة تتجه اإىل طفولة 

جديدة( 

هل كانوا كبارا واأقوياء، هل كانوا اأطفاال 

طفال  ككل االأ

يالرتددهم املقلق 

يالرجفة اأيديهم الذابلة تقدي�سا 

يالفرحهم بكل �سيء 

هم �سعاف مثل �سغار الع�سافري 

هم كلهم اأطفايل، اأطفايل الذين �ساخوا 

قلبي. �ض ��

لي�ض بو�شع �ش������يء اأن ي�شد ال�شاعرة عن 

ا�شتغراقها يف حلمه������ا ال�شاعري الذي تاأتي 

منه بعناقيد ال�شعر اللوؤلوؤية الثمينة:

 يحم���ل الرمل احلامي، كنوم الن�ساء اأثر 

كعبك 

على مقربة من البحر البنف�سجي 

عل���ى مقرب���ة م���ن ال�سم���اء البنف�سجية، 

حيث روحي ت�ستحم كثريا

مالذي يك�سفه يل مابعد الظهر هذا 

اأن���ت العري����ض النائ���م يف فرا�س���ي  اإن���ك 

العذري 
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الذي هربُت منه. �ض �0

ثالث ع�رصة ق�سيدة حب  

حتى يف ذروة حلظات احلب مع احلبيب 

فاإن ال�شاعرة ترتك خيالها مفتوحاً لياأتي لها 

ب�شور واأحالم تك������ون اأبهى من الواقع الذي 

تكون م�شتلقي������ة يف حمرابه. ولعل ق�شيدة /

كان يداعبن������ي/ خري مثال على ذلك، فتقول 

فيها: 

كان يداعبني 

واأ�سابعه مل تكن خم�سا 

بل �ستا 

مل تكن �ستا 

بل �سبعا 

لي�ست �سبعا فقط  

بل ثماين 

لي�ست ثماين فقط 

بل ت�سعا 

مل تكن ت�سعا فقط 

بل ع�رشا 

بل ثالثة ع�رش 

لّذةُ  املداعبة كث�َّرت اأ�سابعه 

لذة الوجود حتتها تعزلني. �ض ��

أ  أن������ت تقرا ثم������ة �ش������وؤال يُطرح بق������وة وا

ق�شائد ه������ذا الديوان ال�شعري وهو ملاذا كل 

هذا الهروب م������ن الواقع واللجوء اإىل احللم 

كرث  كرث قوة والأ لكت�شاف حلظات املتع������ة الأ

�شفافي������ة يف اآن. ثمة ق�شي������دة حتمل مل�شات 

من الواقع بعنوان / ا�شم اأجمل /، قد جتيب 

على هذا ال�شوؤال تقول فيها: 

بعيني الغائرتني، وبوجهي ال�ساحب 

وقفت اإىل ال�سباك اأنتظر:

مط���ر ناعم يت�ساقط يف الوهاد، وتلت�سق 

زخاته يف النافذة 

ووقف���َت اأنت اإىل ال�سب���اك اأي�سا، منتظرا 

غريي:

خ���رى، اأحدا  تل���ك الت���ي تنتظر، ه���ي االأ

ينتظرين 

يالها من �سل�سل���ة ملتوية! حلقة ت�سابك 

حلقة 

هي���ا نطلق عليها ا�سما اأجمل: هو احلب 

الذي الُي�ساط�َر! �ض ��

ولكن ميك������ن للقارئ اأن يكت�شف رغم كل 

هذه الحتفائية باحلل������م اأن ال�شاعرة ت�شكو 

م������ن اأن حياته������ا م�شت ومل تع�������ض ومل حتب 

كفاية. تق������ول يف ق�شيدة/ م������ن النار، ومن 

اجللي������د/ بعد اأن ت�شت�شه������د مبقولة مل تذكر 

قائله������ا: /ياللخ�شارة ! عندما اأكون عاقلة، مل 

اأكن �شابة بعد/.

تروي الق�شيدة ب�شمري املخاطب: 

ن  بداأ �سبابك يتال�سى االآ
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واأنت ت�سعرين باأنك مل حتبي مبا يكفي 

ت�سع���ني يدك على جبين���ك: جليد على 

نار 

حيات���ك خملوقة من نار وجليد، حياتك 

مزدوجة 

اأم���ا زل���ت تنظرين من ب���ني رمو�سك ذاك 

ق قط  الذي تنظرين اإليه الي�سدِّ

الي�سدق باأنك مملوكة منه فقط 

ق  مث���ل �سق���ر عط�س���ان من اجل���وع، يحلِّ

اأدنى فاأدنى، ثم اأقرب 

�سفتي���ك  اإىل  يه���رول  في���ه  وال�س���ك 

حمر  امل�سبوغتني باالأ

ن  بداأ ال�سباب يتال�سى االآ

واأنت تعرفني اأنك مل حتبي مبا يكفي 

على ذلك ت�سهد الهدباء اخلفيف 

و�سورجنان���ة اخلري���ف الت���ي منه���ا تفوح 

رائحة قدي�سة. �ض �� 

ثم تنتهي ال�شاعرة اإىل /ق�شيدة ق�شرية 

حلياتي الطويلة/ فتقول: 

مل ُيكتب يل اأن اأكون غنية، اأو �سعيدة 

ولكن ذات يوم امتالأ قلبي: 

باحلب اأو بال�سعر 

�سيان ! حتى لو مت 

اأظل اأعي�ض 

ملجرد اأن اأ�سف �سوقي 

اإىل حالة ال�سوق ت�لك..

لي�ض بو�شع املرء اأن ي�شتفي�ض يف احلديث 

ن  طوياًل عن مناخات واأجواء هذا الديوان، لأ

اأي ا�شتفا�ش������ة لتغني ب������اأي حال عن قراءته 

واكت�شاف �شعرية احللم بني دفتيه.. 

بيانات ال�سورياليــة 

والروائي  وال�شاع������ر  الفيل�ش������وف  ج������اء 

أندري������ه بريت������ون اإىل عامل الفكر  الفرن�ش������ي  ا

املعا�رش عندما علم ب������اأن املوؤامرات الكرى 

بدت حُت������اك على اللغة يف حماولة لغتيالها 

واغتي������ال اأي دور تق������وم ب������ه، فاأ�شدر هذا 

ول  الرجل م������ع زمالئه بيان������ات �شوريالية لأ

مرة تدع������و اإىل اح������رتام اللغت������ني الباطنية 

ن�شان، حتى ل������و  بدا الكالم  واخلارجي������ة لالإ

ول وهل������ة. لقد عا�ض بريتون حياة  هذيانا لأ

حافلة بطولها وعر�شها. �شافر كثرياً، وكتب 

أبرز رجالت  كث������رياً، وع�شق كثرياً، والتق������ى ا

ع�رشه اأمثال: فروي������د، وكريفيل، ود�شنو�ض، 

آراغون، وموريز، وبرييه، و�شارتر،  واإيلوار، وا

أبو لينري، و في�شيه، ودايل،  وكام������و، و�شوبو ،وا

وبيكا�شو. 

  ولد هذا الرجل الذي يعد عالمة بارزة 

يف تاري������خ الفك������ر الفرن�شي املعا�������رش  �شنة 

1896 ودر�������ض الطب النف�ش������ي، و�رشعان ما 

أف������كاره بو�شاطة  راأى ميل������ه اإىل التعبري عن ا
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اللغ������ة، فاأ�شدر ع������ام 1919 ديوانه ال�شعري 

أ�شماه /مكتب الرهونات/  وبعد  ول الذي ا الأ

�شنتني �شعى يف فيينا  للقاء �شيغموند فرويد 

فالتقاه، وبعد ذلك قام بتجارب عديدة حول 

التن������ومي املغناطي�شي، ثم توال������ت اأعماله يف 

ب������رز الذي اأظهر  ال�ش������دور، ولكن العمل الأ

ا�شمه يف امل�شهد الثق������ايف الفرن�شي املعا�رش 

والعامل������ي فيما بعد كان  عمل������ه الدوؤوب يف 

و�ش������ع بيان������ات ال�شوريالي������ة، وبالفعل فقد 

ظهرت هذه البيانات للنور  عام 1924.  

مدخل اإىل بيان ال�سورياليـة  

ال�شوريالي������ة ا�شم مذك������ر يف الفرن�شية، 

آلية نف�شانية �رشفة يُق�شد بها التعبري  تعني ا

أي������ة طريقة اأخرى عن  أو با أو كتابة ا �شفاه������ا ا

�شري الذه������ن احلقيقي. اإنه������ا اإمالء الفكرة 

أية رقابة، يجريه العقل خارج كل  يف غي������اب ا

اهتمام جمايل واأخالقي. /وهي يف التعريف 

ميان  الفل�شف������ي مو�شوعي������اً: تقوم عل������ى الإ

أ�شكال التداعي  باحلقيقة الفوقية لبع�������ض ا

املهمل������ة قباًل وبقدرة املنام الكلية ويف حركة 

الفكر الغري هادفة وتهدف اإىل الق�شاء نهائياً 

آليات نف�شانية واإىل تويل  على ما �شواها من ا

حل م�شاكل احلياة الرئي�شية بدلً منها/.

فكار  الواردة يف بيان  �شاأورد هنا بع�ض الأ

ال�شوريالية الثاين، يقول بريتون: الكل يعرف 

لهام ول �شبيل اإىل اإخطائه.  جيداً م������ا هو الإ

فهو الذي زّود حاج������ات التعبري ال�شامية يف 

كل زمان ومكان. ويقال يف العادة اإنه موجود 

)يف( اأو غري موجود. واإذا مل يوجد فاإن �شيئاً 

ن�ش������اين امل�شاب  مما ي�شدر ع������ن احلذق الإ

بامل�شلح������ة وباحليل������ة املنطقي������ة وبالتمكن 

املكت�شب من اجلهد لميكن اأن ي�شلينا غيابه. 

لية ورواية  اإن ه������ذه الثم������ار هي الكتاب������ة الآ

حالم، تتمي������ز يف وقت معاً باأنها الوحيدة  الأ

الت������ي توفر مواد تقديرية رفيعة للنقد الذي 

يبدي يف املي������دان الفني حرية غريبة، وباأنها 

متّكن من اإعادة ت�شنيف عام للقيم ال�شعرية، 

وباأنها ت������زود مبفتاح ق������ادر اأن يفتح اإىل ما 

عماق الذي  لنهاية ذلك ال�شندوق املتعدد الأ

ن�شان. ي�شمى الإ

لقد عنى هذا الكاتب والفيل�شوف اأعماق 

ن�شان من خالل غالبية اإبداعاته ال�شعرية  الإ

أنه راأى  دبية، ذلك ا والفل�شفية والفكرية  والأ

ن�شان  ن�شان دوماً هو عمق������ه، واأن الإ ب������اأن الإ

علي������ه اأن يبذل ق�شارى جهده للتعرف بذاته 

خرين، فهو كلما يتعرف  قب������ل اأن يتعرف بالآ

خرين  على اأعماق ذاته، يتعرف على اأعماق الآ

من جهة، ويتعرف على اأعماق الطبيعة التي 

يعي�������ض فيها من جهة اأخ������رى. ولذلك اأجمع 

أئمة الفل�شفة اأن قراءة اأعمال  فقهاء النقد وا
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هذا الكاتب تكون مبثابة امل�شكاة التي ينظر 

م������ن خاللها القارئ اإىل اأعم������اق ذاته. يقول 

بريت������ون يف كتابه /اأمام ال�شت������ار/: �شيحكم 

التاريخ وحده اإذا كانت البيانات التي جعلتها 

الوجودية تظهر حديثا يف املقدمة قادرة على 

أو اإذا كان جنمها ل  القيام مبثل هذا الدور، ا

ي�شيء �ش������وى حقبة انتقالية ق�شرية..  لي�ض 

هنا جمال البت يف امل�شاألة ال�شائكة التي هي 

�شطورة هو اأي�شا  معرفة ما اإذا كان انعدام الأ

أ�شطورة  أ�شط������ورة واإذا وجب اأن يرى في������ه ا ا

اليوم. فعلى رغم الحتجاجات العقالنية كل 

�شيء يجري اليوم كما ل������واأن اأعمال �شعرية 

وت�شكيلية معينة، حديث������ة ن�شبيا تتمتع على 

ذه������ان بق������درة تفوق م������ن كل جانب تاأثري  الأ

العمل الفني.. 

أندري������ه بريتون يحم������ل خ�شو�شيته  اإن ا

ك�شخ�������ض مبدع جاء اإىل هذا العامل، واأعماله 

دبي������ة ب������ني معظم  حتم������ل خ�شو�شيته������ا الأ

ن�شان يف  فكار التي طرحته������ا �شاعرية الإ الأ

دبي.. التاريخ الأ

دب ال�رصدي  الأ

يف كتابه:»بح������وث يف الرواية اجلديدة« 

يرى مي�شيل بوت������ور: لي�ض الروائي هو الذي 

ي�شع الرواي������ة، بل الرواية ه������ي التي ت�شع 

نف�شه������ا بنف�شه������ا.. وع������ن تعريف������ه للرواية 

أ�شتطيع اأن  اجلديدة وكيفية كتابتها يقول: ل ا

أ بكتابة رواية اإل بعد اأن اأكون قد در�شت  أبدا ا

تنظيمه������ا �شه������وراً عدي������دة، واإل ابتداء من 

اللحظة التي اأجدين فيها مالكاً املخططات 

ال�رشوري������ة الت������ي تب������دو يل فاعليتها معرة 

وكافي������ة بالن�شبة للمنطقة الت������ي ا�شتدعتني 

لة  مر. واإذا م������ا ت�شلحت بهذه الآ يف ب������دء الأ

وبهذه البو�شل������ة، وبهذا املخط������ط املوؤقت، 

أ املراجعة.  أبدا أ رحلت������ي التنقيبية وا أبدا فاإين ا

أ�شتلهمها،  اإن هذه املخططات نف�شه������ا التي ا

ج������روؤ على �شلوك  والت������ي بدونها ما كانت لأ

ه������ذا الطريق ،ق������د ت�شم������ح يل باكت�شافات 

جت������رين عل������ى تغيريها، وميك������ن اأن يحدث 

وىل، وميكن اأن ي�شتمر  ذل������ك من ال�شفحة الأ

حتى اآخر ت�شحي������ح يف امل�شودات املطبوعة، 

وهذا التفه������م الواعي للعمل الروائي يذهب 

اإىل الك�شف عن الرواية ب�شفته كا�شفا، واإىل 

أ�شبابها، ويطور فيها العنا�رش  جرها لتبدي ا

الت������ي �شتظهر كيفي������ة ارتباطها مبا بقي من 

أ  الواقع، وب������اأي �شيء تو�شح������ه. عندئذ يبدا

أ الرواية  الروائ������ي يعرف م������ا ي�شنع وتب������دا

عالن عن نف�شها«.  بالإ

أو لنق������ل مت اكت�شاف  وله������ذا مت الرتكيز ا

�شم������ري املخاطب وبوتور نف�شه ا�شتخدم هذا 

أة مثال على ذلك الن�ض  ال�شمري بقوة وج������را
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ت������ي لبوتور:»لق������د و�شعت ه������ذا ال�شمري  الآ

قدمك الي�رشى على املزلق النحا�شي وبكتفك 

مي������ن حت������اول دون ج������دوى اأن تدفع باب  الأ

القاطرة املنزلق: تدخل من الفتحة ال�شغرية 

أن������ت حتتك بجانبها، ث������م حقيبتك املغطاة  وا

بجل������د حبيبي قامت ذى ل������ون قنينة �شميكة، 

�شفار  حقيبتك ال�شغرية كرجل معتاد على الأ

الطويلة، تنتزعها مبقب�شها اللزج باأ�شابعك 

التي �شخنت« يعلق بوت������ور على هذه امل�شاألة 

قائاًل:»عندم������ا يكون هن������اك �شخ�ض تروى 

أو اأي �شيء عن نف�شه  ل������ه ق�شته الذاتي������ة.. ا

قل ل يعرف������ه بعد على  ليعلم������ه اأو على الأ

م�شتوى الكالم، عندها تروى حكاية ب�شمري 

املخاط������ب، وتكون دائم������اً حكاي������ة تعليمية 

وهكذا ففي كل م������رة نريد اأن ن�شور تقدما 

أو لكالم ما، يكون  للوعي، وت�شكال لل������كالم ا

ن�شب«.  �شمري املخاطب هو الأ

خر،  ولكن ينبغي بالنتيج������ة، ل�شبب اأو لآ

األ يتمك������ن هذا ال�شخ�ض م������ن رواية ق�شته 

واأن مين������ع عنه الكالم، ويدعه������م هذا املنع 

بالق������وة، واأن ن�شب������ب بعد ذل������ك و�شوله اإىل 

الكالم. هكذا يفعل املحقق ومفو�ض البولي�ض 

يف ا�شتنطاقاتهم������ا فاإنهم������ا يجمعان خمتلف 

�شا�شي  عنا�رش الق�شة التي يرف�ض املمثل الأ

أو ال�شاه������د اأن يرويه������ا، اأو ل ي�شتطي������ع اأن  ا

يرويها، ثم ينظمان ه������ذه العنا�رش يف ق�شة 

تروى ب�شيغة املخاطب لتفجري الكالم الذي 

أو مل ي�شتطع  ف�شاح عنه������ا ا رف�������ض الراوي الإ

دلء ب������ه: »لق������د ع������دت م������ن عملك عند  الإ

أو  ال�شاعة.. ونحن نعل������م من هذا النقطاع ا

ذاك اأنك تركت منزلك عند ال�شاعة.. فماذا 

أو »تقول اأنك  فعلت بني هات������ني الفرتتني ؟« ا

فعل������ن كذا، ولكن ذلك م�شتحيل لهذا ال�شبب 

أو ذاك، فال بد اإذن اأنك فعلت كذا..«.  ا

لو كان ال�شخ�ض يعرف هو نف�شه ق�شته 

بكامله������ا، ول������و مل تكن لديه موان������ع ل�رشدها 

أو لروايتها لنف�ش������ه، لوجب ا�شتعمال  للغري، ا

أن������ه ي������ديل ب�شهادته. ولكن  �شيغ������ة املتكلم: ا

مر يتعلق باأن تنت������زع منه اإفادته انتزاعاً،  الأ

نه يخفي احلقيقة عنا،  أو لأ نه يكذب ا اإم������ا لأ

أو يخف������ي عن نف�شه �شيئ������اً ما. وهكذا ففي  ا

كل مرة نرغب فيها و�شف تطور حقيقي يف 

أية لغة  أو ا ال�شم������ري، اأي خلق اللغة نف�شه������ا، ا

كانت، فاإن �شيغ������ة املخاطب هي التي تكون 

اأكرث فعالية. 

وبطبيعة احل������ال فاإن ه������ذا ال�شمري ل 

أل������ة الو�ش������ف اخلارجي  ي�شطدم م������ع م�شا

أي�شاً الت�شوير  �شياء فيمكن من خالل������ه ا لالأ

اخلارجي.. وها هنا الت�شوير املده�ض لكلود 

�شيمون: ت�شاعفت الري������ح، ظلت تعوي مدة 
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ع�شار،  أيام وثماين ليال متتالية كالإ ثماني������ة ا

وراق اجلاف������ة واأفرع  تك�ش������و ال�ش������وارع ب������الأ

أ�شجار  �شج������ار املك�شورة، تك�رش      دعائم ا الأ

خرى التي كانت  الك������روم وتخر الدعائ������م الأ

ت�شمد لها بعنف. 

أب�شط ال�شيغ  يق������ول مي�شيل بوت������ور: اإن ا

�شا�شية للرواية هي �شيغة الغائب، ويف كل  الأ

مرة ي�شتعمل الكاتب فيها �شيغة اأخرى يكون 

ذل������ك، نوعاً ما، على �شبي������ل »املجاز« فعلينا 

األ نتقي������د بها حرفياً، بل نردها اإىل �شورتها 

�شا�شية امل�شمرة. وهكذا نرى اأن مار�شيل  الأ

بط������ل رواي������ة »البحث عن الزم������ن ال�شائع« 

ي�شتعم������ل �شيغة املتكلم، ولكن برو�شت نف�شه 

أنا« هي �شيء  ي�������رش على اأن هذه ال�شيغ������ة »ا

اآخر، ويقدم على ذل������ك حجة دامغة بقوله: 

»اإنها رواية«. 

ويف كل م������رة تكون الق�شة خيالية تدخل 

ال�شمائر الثالثة حتماً يف املو�شوع: �شمريان 

حقيقي������ان: الكات������ب الذي ي������روي الق�شة، 

أنا« والقارئ  ويقابله يف املحادث������ة ال�شمري »ا

ال������ذي نروي ل������ه الق�شة، ويقابل������ه ال�شمري 

»اأنت«. واأخريا �شخ�ض وهمي هو بطل الذي 

نروي ق�شت������ه، ويقابله ال�شم������ري »هو« يعلم 

أم  أ�شخا�شه، �شاء ا كل منا اأن الروائي يبن������ي ا

اأبى، علم ذلك اأو جهله، انطالقاً من عنا�رش 

ماأخوذة م������ن حياته اخلا�شة، واأن اأبطاله ما 

هم اإل اأقنعة يروي من ورائها ق�شته ويحلم 

من خاللها بنف�شه، واأن القارئ ل يقف موقفاً 

�شلبياً حم�شاً، ب������ل يعيد من جديد بناء روؤيا 

أو مغامرة ابتداء من العالقات املجمعة على  ا

أي�شاً باملواد التي هي  ال�شفحة، م�شتعيناً هو ا

يف متناول ي������ده، اأي ذاكرته. في�شيء احللم 

ال������ذي و�شل اإليه بطريقت������ه هذه كل ما كان 

يهام. فف������ي الرواية اإذن  يغ�ش������اه �شيء من الإ

يك������ون ما يروونه لنا هو دائماً �شخ�ض يروي 

ق�شت������ه ويق�ض علين������ا. ووعي واق������ع كهذا 

ي�شبب انتق������الً يف الرواية من �شمري الغائب 

اإىل �شمري املتكلم. 

يقول فرانز كافكا يف مذكراته: /اإن خري 

أ�شتطيع  ن ا ماكتبته له دوافع������ه يف قابليتي لأ

املوت م�رشورا ويف جميع هذه املقاطع اجليدة 

قن������اع القوي، كان املق�شود على  املت�شمة بالإ

الدوام �شخ�شاً ميوت ويجد اأن املوت �شعب، 

قل نوع من الق�شوة يقع  أو على الأ أنه ظلم، ا وا

قل  أي������ي على الأ عليه مم������ا يجعل ذلك يف را

أنا الذي  أم������ا بالن�شبة يل، ا يوؤث������ر يف القارئ. ا

اأعتقد اأين �شاأكون م�رشوراً على �رشير املوت، 

و�شاف لت�ش������كل اأكرث من  فاإن مث������ل هذه الأ
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أ�شتغل  لعبة خط������رية حفيفة، لهذا ال�شب������ب ا

بدقة انتباه الق������ارئ املركز على املوت، فاأنا 

أنه  يف حال������ة فكرية تفوقه �شف������اء واأح�شب ا

أنا ف�شكواي  أما ا �شي�شكو على �رشير امل������وت، ا

أكم������ل �شكوى ممكنة  �شتك������ون واحلالة هذه ا

نها لن تنفجر يف فجاءة ال�شكوى الواقعية،  لأ

بل �شتت������م يف جو من اجلم������ال وال�شفاء /. 

ف������رتى ح�شور املوت طاغي������اً يف كل موؤلفات 

ه������ذا الكاتب، املوت الذي دائماً ياأتي حاماًل 

�شخا�ض الذين بلغوا الياأ�ض ومل  اخلال�������ض لالأ

أم������ل يف اأن يعي�شوا حلظة  تعد لديه������م ذرة ا

واحدة، ولننظر اإىل ت�شويره البارع يف كتابة 

م�شهد النتحار ل�شخ�شي������ة غريغوار �شم�شا 

ال������ذي نه�������ض ذات �شباح وق������د راأى نف�شه 

وق������د حتول اإىل ح�������رشة �شخمة  يف رواية /

ن؟ �شاأل غريغوار نف�شه وهو  امل�ش������خ/:  /والآ

أنه  ينظر يف الظلمة حول������ه وللحال اكت�شف ا

مل يع������د باإمكانه التح������رك اإطالقا. مل يفاجئه 

أنه كان قادراً  ذلك، بل بدا من غري الطبيعي ا

ن فعال على دف������ع نف�شه على هذه  حت������ى الآ

ال�شيقان ال�شغرية الرفيعة. واأح�ض من جهة 

مل يف كل  ثاني������ة بارتياح ن�شبي. كان ي�شعر بالأ

أنه يذوي ويذوي  اأنحاء ج�ش������ده، لكن بدا له ا

تدريجيا و�شوف يذهب يف النهاية كليا، وظل 

من  يف ه������ذه احلال من التفكري الف������ارغ والأ

حتى وقعت �شاعة الرج معلنة الثالثة �شباحا 

وظل ي������رى اأن كل �شيء خ������ارج النافذة كان 

قد بدا يزداد �شوءاً ثم دون موافقته غط�ض 

ر�ض وجتدلت من منخريه اآخر  أ�شه على الأ را

و�شاع  أنفا�شه ال�شعيف������ة/. ويف مثل هذه الأ ا

ف������اإن كل ي������وم مير ليق������دم فيه امل������رء على 

أملا بالغ������ا يف نف�شه، وكافكا  النتحار ي�شكل ا

أنا  نف�شه يقول: /لقد عانيت طوال حياتي وا

اأتهرب من النتحار/.   

وتقول �شاغ������ان عن عالقته������ا بالكتابة: 

/الكتاب������ة �شحرية باملعن������ى الذي يرغب فيه 

كل النا�������ض اأن يكونوا كّتاب������اً، الكثريون جدا 

يحتفظ������ون مبخطوطات ويطلب������ون مني اأن 

أه������ا لهم، ذات يوم �شادفت �شيدة جميلة  اأقرا

يف اإح������دى املكتبات، فبادرتني قائلة: /كيف 

أن�رش كتاباً كبرياً اإن كنت لاأجيد  ميكنن������ي اأن ا

الكتاب������ة ؟. اأجبتها: تتخذين م�شاعداً يعينك 

عل������ى الكتاب������ة/. قالت: / ح�شن������ا واإن كنت 

أكت������ب ؟ قل������ت: /ا�شمعيني،  أع������رف ماذا ا لا

عندما لنع������رف عم نكت������ب ولكيف نكتب، 

أ ُ�شيبْت بخيبة اأمل  خ������ري لنا اأن نن�شى ذلك. ا

أ�شف������اه، كم كن������ت اأحب اأن اأكون  ورّددت: /وا

كاتبة/. 
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هذه الكلمات الت������ي تقولها �شاغان بلغة 

�شهلة ب�شيطة تعر عن مدى جديتها يف م�شاألة 

حزان  أنها عندما تواجه الأ الكتابة اإىل درجة ا

واملواقف ال�شعب������ة يف حياتها فاإنها لترتدد 

نني  من موا�شاة نف�شها قائلة: /ولكنني اأحيا لأ

اأكتب/. وبعد كل هذا امل�شوار يف عامل الكتابة 

والتاألق والنجاح تنتهي �شاغان لتقول: / اإين 

متاأكدة م������ن اأين قد تغريت، ولكن لي�ض لدي 

انطباع باأين ن�شجت وفهمت ال�شيء الكثري، 

أك������ن يف الثامنة ع�رشة  ت�ش������اءل اإن مل ا واإين لأ

اأغزر معرفة مني اليوم. على كل حال، كنت 

حينها اأكرث ثقة بنف�ش������ي وباأحكامي، واأعمق 

ت�شميما، يف الع�رشين نكون مرتددين، ولكن 

مقتنعني. يف �شبابي –  اإن و�شعني قول ذلك 

مور وا�شح������ة وكان هناك لطفاء  – كانت الأ

أ�شياء ب�شيطة  ا واأ�رشار، وي�شاريون وميينيون. 

جداً، ولكن يف غاية الو�شوح، ذاك اأمر يدعو 

لالطمئنان. ع�رش اليوم يلفه الغمو�ض قلياًل. 

كل �شيء م�شّو�ض مع هذه العبادة للمال التي 

اأ�شح������ت لتطاق. اأ�شبح ن�ش������ف النا�ض من 

خ������ر متع�شبا، مل تكن  التابع������ني والن�شف الآ

مور هكذا يف املا�شي/.  الأ

بيد اأن ال�شعادة ماتزال تاأتي من الكتابة، 

فت�شعر بحياة جدي������دة وبدفق حيوي جديد 

مع اإبداع كل �شط������ر وكل �شفحة وكل كتاب، 

وهي واثقة باأنها �ش������وف تعرث على كلمات مل 

تكتبها بعد، وتق������دم اأفكارا مل تقدمها للقراء 

بع������د. تق������ول: /ال�شع������ادة. �شع������ادة الكتابة 

وح�شب، اإنني متاأكدة من اأن الكاتب الرديء 

نف�ش������ه يعي�ض حلظات �شحري������ة عندما يعرث 

على اجلمل������ة املنا�شبة، والتوافق بني كلمتني 

يف هذه اللحظ������ات، هذه اللحظات وحدها، 

ي�شعر الكاتب باأنه كاتب حقيقي. اإنني مولعة 

أنا اأعي�ض اأكرث مما  بحب احلي������اة، ق�شيتها وا

أكت������ب اأمتتع بح�������ض ال�شعادة،  أنا ا فعل������ت، وا

التعا�شة لتعلمنا �شيئاً/.

�سخرة  اخللقني 

ن�شان،  ه������ذه رواية تعنى ب�������رشد تاريخ الإ

أن������ه اكت�شف  ت�ش������ور مراحل تط������وره وكيف ا

أن������ه انفتح وتعرف  احلي������اة وفق تدرج، كيف ا

أح������د �شكنته، وغدا  على هذا الع������امل وغدا ا

يرتبط به بقوة. 

ول اإىل  رواي������ة جتذبك م������ن ال�شط������ر الأ

خري، واأنت تقراأ هذه الرواية ت�شعر  ال�شطر الأ

أنها تروي  أ رواية كتبت لك، ذلك ا باأنك تق������را

ول الذي جاء اإىل  ن�شان الأ ال�شرية الذاتية لالإ

)7(
هذا العامل.

أ�شطورية  �شخرة اخللقني هي �شرية �شبه ا
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تروي كي������ف اأن اهلل خلق ه������ذا العامل، ومن 

ث������م �شاء اأن يخلق كائن������اً ب�رشياً، وقد مت هذا 

اخلل������ق على هذه ال�شخ������رة لذلك �شميت /

�شخرة اخللقني/. 

تروي الرواية: /ل������كل �شيء يف الطفولة 

جذوة لتخبو، واحلما�شة م�شتمرة من مرحلة 

خ������رى، ويف تلك املدينة الت������ي انتقل اإليها  لأ

الع������امل م�شغراً، �شيء ما يبدو كاأنه اأزيل، هنا 

اأح�رش الكون وبدا خمتزلً، وا�شح احلدود. 

من������زل على البح������ر يطل عل������ى �شخرة 

اخللقني، ووالدة تر�شم ع������وامل تقنع الطفل، 

تبقى بع�ض ج������ذور القناعة اإىل مابعد �شني 

أ الدنيا بالتغري، والتاريخ  املراهقة، حيث تبدا

يتلقاه الطفل من املدر�ش������ة، ومن ذاكرة اأمه 

ال�شفهية، ومع ذلك فلتلك الذاكرة عوامل اأكرث 

اإدها�شاً من كتب التاريخ..

ت�ُروى احلكاية على النحو التايل: /خلق 

ول نبين������ا اآدم عل������ى �شخرة  اهلل الرج������ل الأ

أ�شارت من ال�رشفة اإىل ال�شخرة  اخللقني -  وا

ول على حجر الكر�شي اأنت  -  وكان جلو�شه الأ

أين هي، وبع������د خلقه علمه ال�شباحة  تعرف ا

أ�شماء  �شماء كلها، و�شار اآدم يعرف عدد ا والأ

البحر، وعدد احليوانات والنباتات واملالئكة 

واجلن وكل �شيء. 

م������ن تل������ك ال�شخ������رة ابت������داأت �شباحته 

احلقيقية، �شخرة اخللقني، التي لتبعد عن 

بيت������ه، وعلى بعد ي�شري منها تقبع على العمق 

ول اأعلى  رملي������ة اخللقني، وعند �شع������وده الأ

ال�شخرة اأح�ض باخل�شوع، يف حماولته تخيل 

كيفية خلق اآدم على تلك ال�شخرة. 

أنه ي�شع يده على ركبتيه  انتابه اإح�شا�ض ا

آدم يديه  مكنة التي و�شع جده ا عل������ى ذات الأ

وركبتي������ه، ا�شتعاد ق�شة والدته، واأخذ يتاأمل 

أ�ض وارت�شمت عملية جبل  اآدم من  مو�شع الرا

الرمل  الطني والكل�ض وماء البحر. اإح�شا�ض 

أ�ض،  أم������ام املقد�ض، هنا خل������ق الرا بالرهب������ة ا

وهنا مت������دد اجل�شد، وهنا موق������ع ال�شاقني 

آدم مل يخلق طفاًل،  والقدمني، قال لنف�ش������ه: ا

ب������ل رجاًل مكتمال. اأح�������ض باحلزن من اأجله 

فهو ليعرف اأما له، ومل يع�ض طفولته.. 

مالئكة تنزل من ال�سماء 

حتيط بال�سخرة 

�سوءها الباهر ينري البحر 

وهي ت�سبح للرب.. �ض�4�-3 

وعلى هذا النحو ت�شتمر الرواية يف �رشد 

ن�ش������ان. اإنها تروي تاريخ  ن�شان لالإ حكاية الإ

ن�ش������ان، بعد ذلك تنتق������ل اإىل مواهبه، اإىل  الإ

اأحالمه، اأمنياته، روؤاه، منجزاته. 

ن�شان هنا ي�شعر مب�شوؤولية بالغة جتاه  الإ

أ فعلية العالقة  احلياة التي ج������اء اإليها فتبدا
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بين������ه وبني هذه احلياة، وهن������ا تكمن اأهمية 

وخ�شو�شي������ة مثل هذه الرواي������ة التي تتناول 

هذا املو�ش������وع لغلة عذبة و�ش������ور مده�شة، 

وتقنيات متع������ددة، والروائي / حممد احلاج 

أنه ميتلك موهبة  �شالح / طبيب عيون، كما ا

أنه  الت�شوير، وه������و فنان ت�شكيلي اإىل جانب ا

قا�ض وروائي متمكن من عمله. وهنا جتتمع 

هذه املواهب لتخدم هذا العمل الروائي.. 

واحلقيقة فاإن قراءة هذا العمل ممتعة، 

ه������ذا العم������ل الذي يروي������ه الروائ������ي بكثري 

م������ن الت������اأين واحلكمة، وكاأنه ي������روي حكاية 

مت�شل�شلة حلفي������ده يف ليايل ال�شتاء الطويلة، 

اإنه يبنيه، وكذل������ك يجنبه ال�شجر، ميهد له 

الطريق حتى يكت�شف احلياة، ويرى حقائقها 

ما اأمكن. 

واإذا وجلن������ا اإىل طقو�������ض حميمية هذه 

احلكاية الرواية ن������رى الدفق ال�شعري الذي 

يق������ول: ال�شور تتقلب يف طري������ق عودته اإىل 

مكنة، يعيد ت�شكيلها  الطفولة، تنبثق م������ن الأ

وهو يلعب مع رفاق طفولته. 

آخ������رون الع�شا  اأولد يلعب������ون الك������رة، وا

والدق�ض، وغريهم ال�شيوف، اثنان يتالكمان، 

ثقال.  واآخران يت�شارعان، وبع�شهم يرفع الأ

حياة يومية ت������دور وكاأن العامل كله حتول اإىل 

هذه املدينة، يطوقها البحر والزيتون، خندق 

وقب������اب، كني�شة بقي منه������ا اأقوا�ض متعانقة 

وزخارف، تعلو �شاخمة تطاول ال�شماء، ورغم 

انهيار اأجزاء من جدرانها العليا التي �شمدت 

أقوا�شها تتحدى الفناء، م�شجد يت�شاعد منه  ا

ذان، حما وقمم، ن�شوة يف احلمام  �ش������وت الآ

�شباحاً، ورجال يف امل�شاء.. �ض15 -  .16 

أبناء اآدم  اإن������ه ت�شوير للحياة وكي������ف اأن ا

قد ملئ������وا احلياة وجعلوها دافئة، ومن جهة 

أنهم باتوا يخافون على مدينتهم،  اأخرى كيف ا

من  ويحر�شونه������ا، وي�رشون عل������ى حتقيق الأ

والعدل فيها، اإنهم ي�شعون اإىل اأن تكون هذه 

أمناً، واأكرث دفئاً، واأكرث جمالية  أك������رث ا املدينة ا

يف ه������ذه الرواي������ة الت�شويري������ة التي ت�شجل 

ح�شوراً يف املكتبة الروائية العربية..

 حمم���د ب���ن اإ�سح���اق بن يعقوب الندمي  البغدادي - الوّراق -  ويكنى باأبي الفرج ن�ساأ يف بيت علم وفكر 

دب  واأورث البنه هذا امليل اإ�ساف���ة اإىل اأنه اأورث اإليه لقب  فق���د كان اأب���وه وّراق���ًا مييل اإىل الفك���ر واالأ

دب.. )املتويف حوايل عام  )الن���دمي( وه���و لقب ي�سري اإىل كرثة ال�سه���ر برفقة اأهل العلم وال���كالم  واالأ

�43 ه�(.

الهوام�ش
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ب������دوي اجلبل من اأهم ال�شع������راء، الذين جعلوا من دم�ش������ق، خمرية فنية 

�شعارهم، وقبلة عربية لأحالمهم، و�شعلة روحية، ت�شيء دروب حياتهم. لأ

وىل. وت�شّوف يف   لق������د ع�شق هذا البدوي اجلبلي، دم�ش������ق منذ فتّوته الأ

حبه������ا طول حياته. لقد جعل منها حورية م������ن حلم ودم، وراح يتغزل بها يف 

ق�شائده. وقارورًة من حنني وعطر، ظل يحملها يف غربته.

أ املعامل امل�شيئة يف �شورة دم�شق، كما ر�شمها هذا  ن اأن اأقرا و�شاأح������اول الآ

ال�شاع������ر العا�شق يف ديوانه، مبتدئاً من )البواكري( يف هذا الديوان. والبواكري 

❁

�ساعر وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان قحطان الطالع. 

❁

دم�شق يف ديوان بدوي اجلبل
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ه������ي الق�شائ������د التي اختاره������ا ال�شاعر من 

ول الذي �شدر عام 1924م. وكان  ديوانه الأ

ول، ولهذه البواكري  هداء لهذا الديوان الأ الإ

املختارة منه يف ديوانه اجلامع كما يلي: )اإىل 

مثال البطولة العربية. اإىل ال�شهيد الراقد يف 

مي�شلون. اإىل تلك الروح الكبرية التي مترّدت 

)1(
على العبودية وعلى احلياة(.

فلن�رش م������ع هذه البواك������ري، ولنقف عند 

أ�شري القيد لفٌظ بال  ق�شيدة عنوانها )حياة ا

معنى(، وقد نظمت هذه الق�شيدة 1921م. 

اأي عندم������ا كان عمر ال�شاع������ر ثمانية ع�رش 

عام������اً. وقد كت������ب لها مقدم������ة نرثية تقول: 

)النتداب الفرن�شي يف عنفوانه؛ ويف الفورة 

أ الوط������ن �رشَّ جتزئة؛  م������ن طغيانه. وقد ّجزا

أق������ام دويالت يف الالذقي������ة، وحلب، وجبل  وا

جزاء،  ال������دروز. وقطع كل �شلة ب������ني هذه الأ

م الروؤوم، اخلال������دة دم�شق. وا�شتّد  وب������ني الأ

ح������رار الذين ينادون بالوحدة، يف  تنكيله بالأ

الوطن الواحد(. 

فم������ا ع�ش������اه يف ه������ذا اجل������و ال�شيا�شي 

العا�ش������ف اأن يقول لل�شام؟!! اإنه ل يغّني لها، 

بل يذرف الدموع، ولكنه������ا دموع ترتفع عن 

ذل البكاء، بل تتح������ول من خالل ال�شعر اإىل 

أ�شلحة للقتال، دفاعاً عن جنته الفردو�شية،  ا

الت������ي تعبث بها �شياطني اإن�شّية. تلّوث �شفاء 

مائها، وترّوع اأمن ظبائها. ويحّيي املنا�شلني 

يف غوطة ال�شام، مب�رشاً بالن�رش:

�سعري جيادًا مغريًة �ساأبعث من 

ْعنا ُن ال�رصَب والطَّ �سِ عليها ُكماٌة، حُتْ

طالل، اأطالل َيْعرٍب واأُذري على الأ

ُلْدنا قنًا  ت�ستحيل   ، حــرٍّ ِمدامع 

يقولون: غنِّ الغوطتني. وهل راأوا

حمبًا على مثوى حبيبته غنى؟

فياجنة الفردو�ض، لو مل َيِعْث بها

ن�ض واجلّنا �سياطني اإن�ٍض، رّوعوا الإ

ويا جنة الفردو�ض، لكْن قطوُفها

نى بغري اأكّف ال�سيد من اأهلها ُتْ

َرَوْيــتــُم الــ�ــســاآم،  مـــاَء  واردي  فيا 

ــفــى، وهلل مــا اأهــنــا فــلــّلــه مــا اأ�ــس

نِعمتُم ال�ساآم،  غيد  ناظري  ويا 

فــلــّلــه مـــا اأبـــهـــى، وهلل مـــا اأ�ــســنــى

بًة يف الغوطتني. فتاهُم ويا ُع�سْ

مّنا عطّيته  ُيْتِبْع  مل  جــاد.  اإذا 

مر، قد َجّد جّده اأرى اأّن هذا الأ

نا فكونوا لنا ح�سنًا، نكْن لكُم ِح�سْ

ولتقنطوا من بارق الن�رص اإَنني

)2(
اأرى الفوز منكم قاب قو�سني اأو ادنى

❁    ❁    ❁

ث������م يعر �شاعرنا الفتى ع������ن حبه لل�شام 

وعن اإخال�شه للعه������د القومي الذي يربطه 

مهات  أ ما يف اأرحام الأ بها، وبر�شالتها؛ ويقرا

العربيات من اأبطال تتهياأ للولدة وهي حتمل 
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�شيف خالد ب������ن الوليد، لتعيد اأجماد العرب 

من جديد.

َلِئْن خان عهَد الغوطتني ع�سابٌة

َغْبنا واألفيُته  ِرْبحًا  َبْيعهم  راأوا 

ففي اجلبل النائي لع�سبة جّلٍق

من القوم ِخْدٌن مل َيُخْن يف الهوى ِخْدنا

اأمـــــنٌي عــلــى عــهــد الـــ�ـــســـاآم كــاأنــه

ٍق ُلْبنى يرى وهو ق�سي�ض احلب، يف جلَّ

فًا وعّللي ْ اأديري عليَّ الكاأ�َض �رصِ

َفتاِك. فقد اأفنى الهوى منه ما اأفنى

فاإنني ال�سباب  وغنّي على حلن 

ع�سق هذا الثغر، والناي، واللحنا لأَ

ــٍل ولبــــــّد مـــن يـــــوٍم اأغــــــّر حمــجَّ

تطري اجلبال الرا�سيات به ِعْهنا

ي�سافح فيه قائم ال�سيف خالٌد

ر�ض من حنٍق بطنا �سرُيجع ظهر الأ

❁    ❁    ❁

أنتق������ل اإىل ق�شيدة ثاني������ة من البواكري،  وا

وعنوانه������ا )نغمات ع������ودي(، وق������د نظمها 

ال�شاع������ر 1922م، وكت������ب لها ه������ذه املقدمة 

النرثية:

)يلج������اأ ال�شاع������ر اإىل ع������وده، فيناغي������ه 

بيات،  ويناجي������ه. و�شريى الق������ارئ يف هذه الأ

كي������ف كانت ت�شيطر الفكرة القومية، يف تلك 

الفرتة، من الزمن، على نفو�ض ال�شباب حتى 

يف بدوات لهوهم ومرحهم(.

يق������ول ال�شاعر: اإن نغم������ات عوده، وهي 

نب�ش������ات �شعوره، ت�شت�ش������ّف من خالل ظلمة 

حزان، ح�شارة ال�ش������ام، وجمالها الفّتان.  الأ

نَّ الزم������ان، قد �شلبه������ا تاج بني  أ�ش������ف لأ وتا

مروان:

نــهــا ـــــّل لأ نــغــمــاُت عـــــودي ل ُتَ

و�سعورا عــواطــفــًا  يفي�ض  �سعٌر 

نغماته مــن  حــــزان  الأ ظلمة  يف 

النورا ت�ستعري  احلزينة،  نف�سي 

واأهله ون  اخلـــوؤ الزمن  عن  ْلُه  �سَ

ـــــــَرُه عــلــيــمــًا بـــالـــزمـــان خــبــريا َت

وجــاللــهــا جـــّلـــٍق  حــ�ــســارة  وراأى 

ـــربـــوع كــبــريا وامُلــــْلــــك يف تــلــك ال

عذوبًة كالرحيق  جّلق  مــاُء  اإْذ 

�سفورا كال�سمو�ض  جّلق  وظــبــاُء 

ــٍة اأمــّي الـــزمـــاُن بــهــا مــلــوَك  �سلب 

)3(
تــاجــًا ي�سّع �ــســيــاوؤه؛ و�ــرصيــرا

❁    ❁    ❁

أي�شاً.  ويقول �شاعرنا يف هذه الق�شيدة ا

نه ينبت  اإن تراب ال�شام ي�شتحق التقبيل. ل لأ

نه ي�شم �رشيح �شالح الدين  كل جميل، بل لأ

يوبي ذلك البطل اجلليل: الأ

الـــرى مــن حّبه يــا لثــمــًا فيها 

اأَعـــلـــمـــَت اأنــــك تــلــثــم الــكــافــورا؟

ومــعــانــقــًا اأغــ�ــســانــهــا مــن َوْجــــده

دّلْل هواَك فقد �سممَت خ�سورا
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اإنه فاخ�سع  الدين،  �سالح  هذا 

مـــلـــك املــــلــــوك، مـــ�ـــســـاملـــًا ومـــغـــريا

فاحِتًا، مليكًا  به  اجلــالل  طــاف 

ـــًا؛ وطــــاف بــلــحــده مــقــبــورا حـــّي

خميلًة لثمَت  فقد  تراه،  فالثْم 

عبريا �سَمْمَت  وقــد  للمكرمات. 

❁    ❁    ❁

ومن ق�شيدة عنوانها )لبنان والغوطتان(، 

ألقي������ت يف )جونية( اللبنانية مبنا�شبة تكرمي  ا

أبيات  �شاعر القطرين خليل مطران 1922م. ا

يعر فيها بدوي اجلبل، عن ال�شلة بني لبنان 

والغوط������ة يف ال�شام. وع������ن اإميانه بالقومية 

العربي������ة، ولغة ال�شاد. ويح������اول ا�شتنها�ض 

�شباب العرب ل�شتعادة جمدهم املغت�شب:
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هما لبناُن، والغوطة اخل�رصاء �سمَّ

ِب َن�سَ ومن  عاٍل  اأدٍب  من  ما�سئَت 

كلُّ الّربوع، ربوع العرب ل وطٌن

مـــا بـــني مــبــتــعــٍد مــنــهــا ومــقــرتب

قــٌة لــلــ�ــســاد تــرجــع اأنــ�ــســاٌب مــغــرَّ

واأب ٍة  َبــــــرَّ اأمٍّ  اأفــ�ــســل  ــاد  فــالــ�ــس

تفنى الع�سور وتبقى ال�ساد خالدًة

�سجًى بَحْلق غريب الدار مغت�سب

مال وللنا�ض.. جدَّ النا�ض كّلهُم

والّلعب اجِلــّد  بني  قومَي  و�ساع 

هل لبن دجلَة حقٌّ غري مغت�سٍب

منَتهب؟ غري  اإرٌث  جّلَق  لبن  اأم 

غطارفٌة وفتياٌن  ال�سباب،  اأيــن 

�سد يف الغيل. ماواثْبَتها َتِثب؟ كالأ

ولغ�سٌب لحقٌد،  اليعربيون، 

َلُب احلقُّ بني احلقد والغ�سب قد ُي�سْ

❁    ❁    ❁

ومن ق�شيدة كتبها ال�شاعر 1923م حتت 

أيتامها(، هذه  عنوان )فرتقب������وا الغارات من ا

بيات التي ت�ش������ري اإىل عروبة دم�شق، واإىل  الأ

�شفتي اجل������الل واجلمال اللت������ني ا�شتهرت 

ر  �شالم ويحذَّ بهما ال�ش������ام، يف اجلاهلية والإ

من يظلم بني قحطان م������ن غ�شبة �شيوفهم 

يف امليدان.

ودامـــيـــات ِكالمها ــاآَم  الــ�ــس ــوا  َخــلُّ

اآلمــهــا عــن  �ــســتــار  الأ تهتكوا  ل 

للوغى تطرب  ن�ساب  الأ ة  عربيَّ

اإ�ـــســـالمـــهـــا ويف  جــاهــلــّيــتــهــا  يف 

ـاأ�ــض، كـــلُّ الــبــاأ�ــض يف اآ�ــســادهــا الــبـ

اآرامــهــا كــلُّ احل�سن يف  واحلــ�ــســُن 

هيهات تنخذل ال�ساآم، وقد بدا

�سم�سامها با  �سَ على  الِقراع  َثــُر  اأَ

الــنــاُر خــامــدة اللهيب فــحــاذروا  

)5(
يا ظاملي قحطان من اإ�رصامها

❁    ❁    ❁

بي������ات م������ن ق�شيدة  ن، اإىل ه������ذه الأ والآ

قوياء(. ولن  نظمت 1924م. بعنوان )طمُع الأ

أعلّ������ق عليها ب�شيء، ك������ي ل اأخد�ض ما فيها  ا

من عذوبٍة و�شال�شة. ومن ف�شاحة وطالقة. 

واأمتنى على القارئ الكرمي اأن يعيد قراءتها، 

ألفاظه������ا، ورقة اأحلانها. واأن  لينعم بنعومة ا

يق������ف متمّعناً، عن������د احلكم������ة العميقة يف 

أبياتها: خامتة ا

ـــاآمـــا الـــ�ـــسَّ اأحـــــــبَّ  اإذا  لَتــــُلــــْمــــُه 

طـــابـــِت الــ�ــســاُم َمـــرَبـــعـــًا وُمــقــامــا

راأيــــنــــا اإّل  الــــ�ــــســــاآم  راأيـــــنـــــا  مــــا 

ـــبـــًا، واأهــــــــاًل ِكـــرامـــا مــــنــــزًل طـــّي

هـــاِت حـــّدْث عــن الــ�ــســاآم وحــّدث

واأَطــْل يف احلديث عنها الكالما

عن ُرباها، عن غيدها �سارحاٍت

اآرامــــــا يـــتـــهـــاَديـــَن يف احلــــمــــى، 
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مـــا عــرفــت الـــغـــراَم لـــول ُربــاهــا

مــن ُربـــا جــّلــٍق، َعـــَرْفـــُت الــَغــرامــا

مــن اأغــــان طــيــورهــا �ــســاجــعــاٍت

نـــغـــامـــا قــــد تـــعـــلـــْمـــُت هــــــذه الأ

ـــَق يــومــًا اأَعـــطـــنـــي يف ربــــوع ِجـــّل

يا خليلي، وخْذ من العمر عاما

ِعــــــْد ذكــرهــا، رحــيــقــًا م�سّفى واأًَ

فــجــامــا جــــامــــًا،  ـــيَّ  عـــل ِدْرُه  واأَ

❁    ❁    ❁

َحّيًا ر�ض  ال�سالم يف الأ لتظّنوا 

الما ال�سَّ غـــاَل  قـــويـــاء،  الأ َطــَمــُع 

ْرهـــقـــونـــا، مــا�ــســئــتــُم واظــلــمــونــا اأَ

وامنعونا، حتى الكرى والّطعاما

عيف وُيْردي  يفتك الظلُم بال�سّ

)6(
مــا ــالَّ مــه الــظُّ ــوؤْ بعد حــنٍي بــ�ــسُ

❁    ❁    ❁

وخت������م من بواك������ري بدوي اجلي������ل، بهذه 

بيات من ق�شيدة نظمت 1924م، وعنوانها  الأ

يد(. حي������ث يعلن البدوي  )تعالَوا نع������ّد ال�شّ

عن هيامه بدم�ش������ق وعن افتخاره باأجمادها 

موية، وبكونها رمزاً للعزة العربية. الأ

ــــٍق واملـــعـــامُل  اأهــــــذي مـــغـــان ِجــــلَّ

لك اخلرُي، اأم هل اأنَت و�سناُن حامُل

الــعــوا�ــســم جــّلــٌق اأمُّ  بــلــى، هـــذه 

وهذي ليوث الغوطتني ال�رّصاغم

 هنا ابُن اأبي �سفيان اأ�رصق تاجه

وارم ّيده البي�ض الّرقاق، ال�سّ توؤ

ناد، اإن قام ظامٌل هنا العرُب الأ

و ُيرجَع احلقَّ ظامل ْوا بالقنا. اأ َم�سَ

ــَق هــائــٌم بــجــّل اأّن  لــقــد زعــمــوا 

هائم بجّلق  اإّن  والــهــوى،  اأَجـــْل 

واأ�ــســَفــْيــُت اأبــنــاَء الــ�ــســاآم مــوّدتــي

الّتمائم عليَّ  ومانيطت  �سغريًا، 

جّلٍق �سناديُد  عني  ر�سَيْت  اإذا 

اللوائم تقول  مــا  �ــســيٍء  فــاأهــوُن 

اإذا ظّل مُد العرب يف ال�سام �ساملًا

)7(
فمجد بني قحطان يف ال�رصق �سامل

❁    ❁    ❁

وه������ذه الق�شي������دة ال�شابقة م������ن بواكري 

خري منها، تذكّرين  البدوي، وخا�شة البيت الأ

بي������ات يف ق�شيدة )مغاين ال�ّشْعب(  ببع�ض الأ

أثناء زيارته  بي الطيب املتنبي، التي نظمها ا لأ

لب������الد الفر�ض يف �شرياز. حيث و�شف جمال 

مل لغربة  الطبيعة هناك، ولك������ن ب�شيء من الأ

العربي عن اأجماده ال�شابقة:

املغان يف  طيبًا  ْعِب  ال�سِّ مغان 

مــــاِن بـــيـــع مــــن الــــزَّ بـــنـــزلـــة الـــرَّ

ولــــكــــّن الـــفـــتـــى الــــعــــربــــيَّ فــيــهــا

والل�سان والــيــد  الــوجــه  غــريــُب 

❁    ❁    ❁

ن�شان العربي  ويذكر دم�شق وغوطتها والإ
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فيها وي�شفه بالكرم وال�شجاعة:

ولـــو كــانــت دمــ�ــســق ثــنــى عنان

ِد، �ــســيــنــيُّ اجِلـــفـــاِن ــبــيــُق الــــــرَّ َل

ــجــاٍع ـس ــــــلُّ بــــه، عــلــى قـــلـــٍب �ـ حَتِ

وتـــرحـــل مــنــه عـــن قــلــٍب جــبــان

يق������ول املتنبي: لو كن������ت يف دم�شق لوجد 

من يثن������ي عناين اإلي������ه، ليطعمني الرثيد يف 

اٍع �شينية. وذل������ك الرجل العربي الذي  ق�ش

ي�شت�شيفني، ي�شجع ل�شتقبال ال�شيوف كرماً 

)8(
أملاً. وبذلً. ويجنُب من فراقهم خوفاً وا

❁    ❁    ❁

ن بواكري الب������دوي وهو على  ولنغ������ادر الآ

عتبات ال�شباب، اإىل منت ديوانه، وهو يب�شط 

جانحيه يف �شماء ال�شع������ر كالعقاب. ولنقف 

عند ق�شيدة )عيد اجلالء( 1946م.

هنا يغايل هذا البدوي يف ع�شقه لل�شام، 

وي�شتخدم كل ما ورثه عن والده –ذلك ال�شيخ 

املت�ش������وف الع������ارف- من خم������زون روحي- 

ليعلن عن ت�ش������وف يف حب دم�شق. وليتفنن 

يف اإلبا�شه������ا ما يريد م������ن جتليات ال�شفات 

لهية. ف������اهلل �شاء ما ت�ش������اء. وهي جمرة  الإ

)احلق(، ولكنها جم������رة من ماء. وعلى روؤى 

باء  نبياء. فلنزغرد جلنون الإ اأدميها تغفو الأ

والكرياء، الذي يحمل �شفات ال�شماء.

بـــــاْء ــــنَّ الإ ـــزغـــاريـــَد، فــقــد ُج ال

الكربياْء هذي  اهلل،  �سفات  من 

ــهــا بــنــت مــــــرواَن، ا�ــســطــفــاهــا ربُّ

ـســاء تــ�ـ مــــا  اإّل  اهلل،  ـــاُء  يـــ�ـــس ل 

ـــان، بــــاأ�ــــضٌ ونـــــدًى هــــي يف غـــ�ـــسّ

�ــــســــالم فـــتـــٌح وَبــــالء وهــــي يف الإ

الــذي ف�سبحان  احلــــّق،  جــمــرة 

وماء ظــّل  من  اجلمر،  هــذا  �ساغ 

وروؤًى عـــطـــٌر،  ــْمــُح  الــ�ــسَّ دمُي  الأ

نـــبـــيـــاء ــيــه الأ ربـــــا اأغــــفــــى عــل

كاأ�سنا مــن  ار�سفي  الدنيا،  اأيــهــا 

)9(
اإن عطر ال�سام من عطر ال�سماء

❁    ❁    ❁

أن������ق ال�شاعر يف فن������ه ال�شعري الذي  ويتا

)ن�ش������ج وا�شتح�ش������د( بح�شب تعب������ري اأحد 

 ليعقد مقارنة فني������ة خيالية بني 
)10(

النق������اد

دم�شق، بربوتها، ودّمرها، وبني جنة ال�شهداء، 

هذه اجلن������ة التي تل�شعها الغ������رية من ح�شن 

مناف�شتها دم�شق:

ــتــهــم جــنَّ احلــــــــّق يف  �ـــــســـــهـــــداُء 

هـــم لــلــ�ــســام، َوْجـــــــٌد ووفــــاء هـــزَّ

اأحالمهم يف  )الــربــوة(  ت�سحك 

َغناء؟ َعــْدٍن  الربوة يف  هل عن 

ــــــٍر( ــبــًا مـــن )ُدمَّ ــمــا هـــّبـــت �ــسَ كــّل

ـــــة، طــــيــــٌب وِغــــنــــاء ـــــــح اجلـــــّن رّن

واعـــــــذروا َعــــْدنــــًا عــلــى غــرْيتــهــا

اإنـــهـــا والــ�ــســام يف احلــ�ــســن �ــســواء

❁    ❁    ❁
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واجلن������ة بُع������رف �شاعرنا، عربي������ة الدار 

أتراه يريد اأن  وال�شكان وال�شمائل والعادات. ا

يقول –يارع������اه اهلل- باأن دم�شق التي قادت 

العرب يف فتوحاتهم لن�رش ر�شالة ال�شماء، قد 

أبواب اجلنة، لت�شبح هذه اجلنة  فتحت لهم ا

داء؟ وحي������ث ي�شتحم  عربي������ة ال�شم������ات والأ

لهي، ويتخل�ض من  تاريخه������م بندّي احلب الإ

حقاد والبغ�شاء. كل ما علق به من الأ

عــلــى مـــلـــوٌّ  الــــفــــردو�ــــض  واإذا 

خفاء فيه  فما  ال�سم�ض  مفرق 

هــــــــــل مـــعـــًا عـــــربـــــيُّ الـــــــــدار والأ

ــدمــاء والــرحــيــق املــ�ــســتــهــى والــنُّ

حــمــحــمــاُت اخلــيــل يف اأفــيــائــه

وِقرى ال�سيف، وترجيع احُلداء

ونــــــــدًى جــــــــــالٌل  مـــــــــــــرواَن  اآُل 

ــا�ــض، هــــدٌي و�ــســيــاء وبــنــو الــعــّب

اأحــــقــــادهــــم عـــلـــى  اهلل  ـــكـــب  �ـــسَ

من نــدّي احلــّب ما �ــســاوؤوا، و�ساء

❁    ❁    ❁

ول ين�ش������ى �شاعرنا دم�ش������ق يف ن�شالها 

الدامي من اأجل اجلالء، فري�شم هذه اللوحة 

الفني������ة ل�شكانها وه������م يت�ش������ّدون للعدوان 

الفرن�شي الغا�شم، ويحققون الن�رش. فت�شحك 

مويات لنعمة اجلالء وت�شحك لها،  الظباء الأ

ومعها جنوم ال�شماء.

ويف مــــــــــوّيــــــــــات  الأ ــــــبــــــاُء  الــــــظِّ

خدرها الدنيا: حمى اهلُل الّظباء

كـــّلـــمـــا نــــاديــــَن فـــتـــيـــان احلــمــى

كــــرّب الـــفـــتـــيـــاُن، وارتــــــّد الـــّنـــداء

ِفـــدًى ــى  اجُلــّل يف  للغوطة  نــحــن 

ولـــهـــذا الــكــحــل يف الــعــني فـــداء

فتًى يظماأ  فلم  اجلرحى  �سقت 

قاء الــكــوثــَر مــن هــذا ال�سِّ ر�ــســف 

اأبـــكـــيـــكـــُم ــــهــــداَء احلـــــــق، ل  �ــــس

البكاء ذّل  عــن  الــغــوطــة  جــّلــت 

ـــرثـــى له ُي اأن  الـــــدم  هــــذا  جــــلَّ 

ـــاء بـــالـــرثَّ اأوىل  ــّفــاكــيــه  �ــس عـــــاُر 

مــــويــــني ا�ــســحــكــي يـــا ظـــبـــاَء الأ

فاء ت�سحِك الدنيا ويغمْرها ال�سَّ

نـــــَم هـــَذي اأْعــــنُيٌ واغــمــزي الأَ

�ــســاأنــهــا يف الــدهــر ملـــٌح واجــتــالء

ـــدهـــا ـــــك قـــــد �ـــســـهَّ اأَعــــــــــــنٌي حـــــبُّ

ال�سماء تغُف  باملنى  فاغمريها 

❁    ❁    ❁

ولننتق������ل اإىل ق�شيدة اأخرى يف الديوان، 

عنوانها )جلونا الفاحت������ني(. حيث يخاطب 

مويني، الت������ي انداحت يف  ال�شاع������ر دني������ا الأ

العامل هدايًة، وح�ش������ارًة. واأ�شبحت للعروبة 

ح�شنه������ا احل�شني. واأعط������ت ل�شاحة املجد 

اأبطالها امليامني:

ُتــــراعــــي ــــــَة ل  مــــــّي اأُ ويــــــا دنــــيــــا 

الِف�ساحا ْحَب  الرُّ يغمر  �سباُبِك 
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طلعِت على الع�سور هدًى وخريًا

افتتاحا اأو  غـــزوًا  طلعِت  غـــداَة 

ـــْمـــِت احلـــ�ـــســـارَة فــهــي فــجــٌر وعـــلَّ

ان�سياحا ين�ساح  كــــوان  الأ على 

وطــابــت طـــُهـــرْت  حــ�ــســارٍة  وربَّ 

ــفــاحــا �ــسِ ُولــــــدت  حـــ�ـــســـارٍة  وربَّ 

ـــمـــِت املـــــــــروءَة فـــهـــي عــطــٌر وعـــّل

ِنفاحا ي�سكرنا  الــفــردو�ــض،  مــن 

وعــّلــمــت الــعــروبــة فــهــي ِعــْر�ــضٌ

لـــرّبـــك لـــن ُيــــهــــاَن، ولــــن ُيــبــاحــا

تكون لن  ُبِك  َح�سْ املجد  اأ�ــســاَح 

)11(
�ساحا املــاأمــول  �سبابك  لغري 

❁    ❁    ❁

واأقف عند ق�شي������دة بعنوان )دمعة على 

�رشب من  ال�شاعر عبد احلميد الرافعي(. لأ

أبياتها قلياًل من رحي������ق الغوطة اخل�رشاء،  ا

و�شيئ������اً من ع������زة ال�شعر ال������ذي يق�شو على 

الظاملني ول يخاف غ�شبة الّظلماء.

حبذا عهدنا على الغوطة اخل�رصاء

ـــجـــديـــِد ـــتَّ ــــُن دائــــــــم ال واحلــــ�ــــس

املئناف الــربــوة  على  لنا  ولــيــاٍل 

ـــعـــيـــمـــهـــا املــــــوعــــــود �ـــــســـــكـــــرى ن

قــاحــيِّ نــتــهــادى عــلــى عــيــون الأ

ـــفـــاه الــــــــورود ـــس ـــى � ـــغـــفـــو عـــل ون

كارى �سُ والــ�ــســبــاُب  ال�سعر  نــ�ــســد  اأُ

م�ستزيد ومــن  منهم  ُمعيٍد  مــن 

ل اأباُل قد ق�سوُت على الظامل

)12(
جى، وع�ضَّ احلديد َف الدُّ َع�سْ

❁    ❁    ❁

أبيات من ق�شي������دة كتبها ال�شاعر  وهذه ا

�شت������اذه م�شطفى  أقي������م لأ ا حلفل تكرمي������ي 

الغالييني حيث يُوؤَن�ِشُن ورود ال�شام، وي�شكرها 

بخمرة رغابة ون�شوة عتابه، ون�رشة �شبابه:

اأتــــذكــــر يف الـــ�ـــســـاآم لــنــا عـــهـــودًا

ـــفـــا�ـــض الـــَكـــعـــاِب ــــَرًة كـــاأن مــــعــــطَّ

ُمـــَعـــّطـــالٌت ــفــوح  ـــَر ل الــ�ــسّ بـــدمَّ

مــن الــغــزل الــنــدّي ول الــروابــي

الــقــوايف تــ�ــســكــرهــا  الــ�ــســام  ورود 

وتــــهــــفــــو لــــلــــتــــوّجــــع والــــعــــتــــاب

وتــــطــــرب لـــلـــنـــدّي مــــن املـــعـــان

ـــْجـــزي بـــالـــظـــالل وبــــامَلــــالب فـــَت

ت خــمــائــلــهــا فــــاإن َ لـــئـــن نــــ�ــــرصُ

�سبابي خــمــائــلــهــا  عــلــى  خــلــعــُت 

حميدًا فيها  ــبــى  الــ�ــسِّ ووّدعـــــت 

)13(
ورحت اأغ�ّض قلبي بالّت�سابي

ومن ق�شي������دة البدوي يف رث������اء الزعيم 

اللبناين ريا�������ض ال�شلح، وكان لجئاً �شيا�شياً 

بيات التي يعر فيها  آنذاك. هذه الأ يف لبنان ا

عن حنينه لغوط������ة ال�ش������ام ويناجيها معتزاً 

ب�شعره:

بياٌن �سجاِك  هل  ال�سام،  غوطة 

ــزيــُل ــْن ـســي، كـــاأنـــه الــتَّ مـــن قــريــ�ـ
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عنه �سنتك  كــاجلــمــر  وعـــتـــاٌب 

َعــــذول يــنــال مــنــك  اأن  َجــــَزعــــًا 

ل�سعري ويبقى  يفنى  مٍد  كلُّ 

ثــــيــــل ٌف بـــــــــاذٌخ، ومـــــــٌد اأَ َ �ـــــــــرصَ

ويعاتب ال�شام ثائراً ولكن ثورة املحب:

علينا بـــالـــوفـــاء  الــ�ــســام  ــت  ــنَّ ـس �ـ

بخيل وودٌّ  ـــْمـــَحـــٌة،  �ـــسَ ـــٌة  ـــَع ـــْل َط

الالئمون يف حّب ح�سناَء لمنا 

َمـــــــلـــــــوٍل، وكـــــــــلُّ نـــعـــمـــى مـــلـــول

ل حتــا�ــســْب اأخـــا هـــوًى يف هــواه

الـــهـــوى مع�سول ثــغــٍر عــلــى  كـــلُّ 

حمــبٍّ مـــن  ثــــــورٍة  ِبـــــــْدٍع يف  اأّي 

ــــد املـــكـــبـــول ــــقــــيَّ قـــــد يـــــثـــــور امل

لك مني الهوى، كما رّنح الفجَر

)14(
عليل غوطتيك  من  ن�سيٌم 

❁    ❁    ❁

ويف عام 1962م وكان البدوي يف تركيا، 

اإحدى املحطات يف اغرتاب������ه الق�رشي. متر 

الذكرى الثانية لوفاة �شديقه فار�ض اخلوري، 

فيكت������ب لهذا )الفار�������ض( الدم�شقي ق�شيدة 

بيات عن دم�شق  أكتفي منها بهذه الأ رثائية. ا

وذكرياته فيها:

للدنيا اهلل  ياقبلة  �ــســاآمــي،  يــا 

ــى الــعــتــيــقــا ويــــا راحـــهـــا املــ�ــســفَّ

وى ـــرَتْ تــــرُع الــكــاأ�ــض مــن هـــواك ِل اأُ

كــبــدي مــن هـــــواِك، ل لــتــذوقــا

مــّزقــيــهــا َتـــْغـــُمـــْرِك طــيــبــًا ونـــورًا

ــمــزيــقــا ـــّلـــي الــّطــيــوب والــتَّ ل َتَ

ْكبًا �سَ دمــًا  ذكرياتي  الفجُر  مللم 

َغــــْمــــرًا، وعـــهـــدًا وثيقا ومـــــدًا 

مللَم فما  ذكــريــاتــي،  الفجُر  مللم 

)15(
و�ـــســـقـــيـــقـــا اأقـــــاحـــــيـــــًا،  اإّل 

❁    ❁    ❁

تنقل بدوي اجلبل يف فرتة اغرتابه، بعد 

لبنان، ما بني ا�شتنبول، وفينا، وجنيف. وكتب 

يف غربته هذه جمموع������ة من الق�شائد التي 

تت�شدر ديوان ال�شعر العربي.

قد نختلف مع هذا ال�شاعر الكبري يف كثري 

مور ال�شيا�شية. ولكن  مور، وخا�شة يف الأ من الأ

ل ن�شتطي������ع، اإذا كنا نح������ب ال�شعر ونتذوقه، 

اإل اأن نقف يف ده�شة واإعجاب، اأمام الفنية 

ال�شعرية التي ميتلكها ه������ذا ال�شاعر، والتي 

تبدو وا�شحة جلية يف ق�شائد ديوانه عامة، 

ويف ق�شائد غربته خا�ش������ة. هذه الق�شائد 

التي تده�شنا ل، ملا فيها من �شاعرية فذة، بل 

مل������ا تتوهج به من حرارة وجدانية. وعاطفيٍة 

أربع  ن ا قومية، وتوجهات اإن�شانية. واأمامي الآ

ق�شائ������د له������ذا البدوي العجي������ب، قالها يف 

غربت������ه، )ابتهالت- البلب������ل الغريب- حنني 

الغريب- عاد الغري������ب(. و�شاأعر�ض هنا ما 

ورد فيها عن دم�شق. ولكن قبل ذلك اأرى من 

ديب اأكرم  أنقل للقارئ ما قاله الأ املنا�شب اأن ا

زعيرت عن هذه الق�شائد.
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ديب يف ر�شال������ة وجهها اإىل  ق������ال هذا الأ

أثر ابتهالت������ك يف نف�شي.  الب������دوي: )وع������ن ا

تلك البتهالت التي كاد الكثريون، يحمدون 

ب�شببها ظلم الظاملني، قائلني: ِنْعَم ا�شطهاد 

داب الرفيعة َجنًى  العبقريني، اإذا اجتنت الآ

كابتهالت البدوي، وحبذا غربة العبقري اإذا 

دب مبثل )البلبل الغريب( و)حنني  هو نفح الأ

الغري������ب(. فاأنت ترى ي������ا �شاعري الكبري اأن 

أنانّيون. وقد يبلغ بهم حب ذواتهم اأن  النا�ض ا

ير�شيهم ظلم العبقريني. وكم ترّنح بالن�شوة 

أو ذّواقة، وهو يرتل ق�شائد  أو متاأّدب ا اأديب، ا

العبقريني: وهي من بنات حمنتهم، وثمرات 

)16(
�شقوتهم(.

ن لنقف عن������د دم�شق يف )ابتهالت(  والآ

البدوي؛

أ الق�شيدة بهذا البيت املفعم باحل�رشة  يبدا

واحلنني:

ــــــبــــــاُب،  ــــــ�ــــــسَّ ال ول  الـــــــغـــــــوطـــــــتـــــــاِن،  ل 

اأدعـــــــــــــــــــــــو هـــــــــــــــــــــــواَي فــــــــــــال اأُجـــــــــــــــــــــــاُب

أبيات من هذا املطلع يخاطب  وبعد عدة ا

ال�شام كما يلي:

يا �سام، يا ِلَدَة اخللود، و�سمَّ مَدكما انت�ساُب

َمْن ل بَنْزٍر من ثراِك، وقد األّح بَي اغرتاب

ــه، وكــاأنــه، َلــَعــ�ــُض الــّنــواهــد، وامَلـــالب فــاأ�ــســمُّ

ه، فرتى اجلواهُر، كيف يكَتَنُز الرتاب واأ�سمُّ

ِعــذاب واأحــــالٌم   ، ُغـــرٌّ �سمائٌل،  دمي  الأ هــذا 

ال�سهاب عرب  كما  وروؤًى  وطفولٌة،  واأمــومــٌة، 

اأبـــي واأمــــي، والــبــدايــة واملـــاآب دمي  هـــذا الأ

خري يعود ملخاطبة دم�شق  ويف املقطع الأ

مبا يلي:

يا �ساُم، عطُر �رصيرتي، حبٌّ جلمرته التهاُب

ة والثواب لك مهجتي، وقبولها، منِك الهديَّ

ِكذاب ول  عليك  َمــنٌّ  ول  عيني،  يف  والنوُر 

نــــــغــــــام  ـــــــادي، ولــــــالأ ـــــــ�ـــــــس اأنــــــــــــا طـــــــــريك ال

)17(
مــــــــــــــن كــــــــــــبــــــــــــدي انـــــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــــرصاب

❁    ❁    ❁

أم������ا ق�شي������دة البلبل الغري������ب فقد جاء  ا

مطلعها كما يلي:

با �سلي اجلمَر هل غاىل وُجنَّ وعذَّ

ويعُذبا ي�سوَق  حتى  به،  كفرُت 

ول حترميني جذوًة، بعد جذوٍة

با فما اخ�سلَّ هذا القلب حتى تلهَّ

اإىل اأن يقول عن وطنه؛ وعن دم�شق وبني 

اأمية ما يلي:

ول وطــــٌن، اأكـــربتـــه عــن مــالمــٍة

واأُغليه اأن ُيدعى –على الذنب- مذنبا

ولِقــلــًى امل�سيب،  عند  ل  تنّكر 

با فمن بع�ض ُنعماُه: الكهولُة وال�سِّ

ومن حّقه اأن اأحمل اجلرح را�سيًا

األــــوم، واأعــُتــبــا ومــن حــّقــه اأن ل 

اأحبهم ن  عمَّ البعُد  قلبي  ميّزق 

مركبا اأخ�سَن  الــذلَّ  راأيــت  ولكْن 
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باأمتي ًا  نَّ �سَ التاريخ  وا�ستعطف 

ْجــزى به، ل ليكتبا اأُ ما  ليمحَو 

..ويارّب، عزٌّ من اأمية ل انطوى

ويا رب: نوٌر وّهج ال�رصق، ل خبا

واأع�سق برق ال�سام اإن كان مطرًا

با ُخلَّ كــان  واإن  ْقياُه،  ب�سُ َحنونًا 

ْمح رّيان م�سبًا دمي ال�سَّ واأهوى الأ

مدبا واأهـــواه  ن�سوى،  �سنابله 

ـــــٍر ْبـــَوَتـــنْي وُدمَّ الـــرَّ مـــــاآرُب ل يف 

)18(
فَمْن �سمَّ عطرًا �سمَّ ل فيه ماأربا

❁    ❁    ❁

أ �شاعر ال�شام �شفيق جري ق�شيدة  وق������را

البدوي، فتاأثر بها، ونظم على وزنها وقافيتها، 

ق�شيدة دعاها )بالبل الروح(، ومنها:

�سِل ال�سام من غّنى حماها فاأطربا

با ومن راح ي�سقيها ال�رصاب املطيَّ

فتى ال�سام َغنِّ ال�سام عني فاإنني

َبَحْحُت. فهل األقى من ال�سعر مهربا؟

مــن عــنــادل جنٍة اإل  اأنــــت  فــمــا 

فاأع�سبا ثراها  ت  هــزَّ غــّردت  اإذا 

اأخي يف القوايف، ل اأخي حول مك�سٍب

فما نبتغي يف دولة ال�سعر مك�سبا

يهّزها حلنًا  ال�سام  وغــنِّ  فــغــّرد، 

)19(
اإذا قلَت �سعرًا هاج منها واألهبا

❁    ❁    ❁

أ�شج������ت ق�شيدة �شفي������ق جري و�شيفه  وا

البدوي، وغ������دا اإىل �شفة بحرية )ليمان( يف 

جنيف مرات. وتفتحت قريحته عن رائعة يف 

أربعني بيتاً دعاها )حنني الغريب(  نحو مئة وا

)20(
رّد فيها حتية �شفيق باأمثالها.

أ الب������دوي هذه الق�شي������دة بالتوجه  يب������دا

لل�شاعر �شفيق جري قائاًل:

وفـــــاٌء كــمــزن الــغــوطــتــني كـــرمُي

ـــاآم قــدمي وحـــــبٌّ كــنــعــمــاء الـــ�ـــس

كوكٍب بعد  كــوكــبــًا  �سفيٌق  يــلــمُّ 

نظيم فهو  العقد،  منها  ق  ون�سَّ

�سالفٌة اأو  ريــقــٌة  بــيــٍت  كــل  ففي 

ــــٌة ونـــــدمي ــــامــــيَّ ـــــٌة �ــــس وريـــــحـــــان

أنه واإن تغرب ع������ن ال�شام ج�شماً  ويعل������ن ا

فه������و مقيم بها قلباً وروح������اً، وهو يف غربته 

جله������ا؛ ويحت�شنها  ي�شل������ي لها، وي�ش������وم لأ

بخياله:

وغربًا �رصقًا  �سفار  الأ تطّوحني 

ـــاآم مــقــيــم ولــــكــــنَّ قــلــبــي بـــالـــ�ـــس

روؤيــٍة غري  على  نواها  واأ�سمع 

كاأن على طور اجلالل )كليم(

اأنني ْمح  ال�سَّ اإميــاَن  نال من  وما 

ــي لــهــا يف غــربــتــي واأ�ــســوم ــّل اأ�ــس

ـــٌر تــبــادهــنــي عــنــد الــبــحــرية دّم

و�سميم اأفــيــائــهــا  عــلــى  ورو�ــــــضٌ 

خياٌل جال، ل ال�سام حتى اإذا انطوى

تـــــنـــــازع قـــلـــبـــي عـــــــربٌة ووجــــــوم
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وقّربها ما �سئت حتى احت�سنتها

وغـــابـــت بـــحـــاٌر بــيــنــنــا وتــخــوم

ال�ساآمّي نفحٌة ْوح  الرَّ ت من  وحيَّ

ــــــوٌع بــاأ�ــســتــات الــطــيــوب مَلـــوم َول

وي�رشف يف حب ال�شام تقدي�شاً:

اأحبها اأن  ال�سام  رّب، تدري  ويا 

واأفــــنــــى وحـــبـــي لـــلـــ�ـــســـاآم يــــدوم

نزح نبعها واأ�رصف يف الذكرى لأ

ولـــكـــنَّ نــبــع الـــذكـــريـــات َجــمــوم

ويف كل اأيٍك ل على ال�سام من�سٌك

وحــطــيــم زمـــــــزٌم  دوح  كــــل  ويف 

نه  ويف خت������ام الق�شيدة ي�شتغف������ر اهلل لأ

اتخذ ال�شام قبل������ة له يف ال�شالة ويغفر اهلل 

له هذا الذنب الو�شيم من اخليال ال�شعري:

ويارّب، اإن �سّبحت وال�سام قبلتي

فـــاأنـــت غـــفـــوٌر لـــلـــذنـــوب رحــيــم

عندما للذنب  اهلل،  عفو  تهّلل 

)21(
اأطّل عليه الذنب وهو و�سيم

❁    ❁    ❁

أخ������رياً ت�شبح الظ������روف الداخلية يف  وا

�شورية مهّي������اأة لعودة البدوي. فيعود، ويكتب 

ق�شيدته )عاد الغريب(. فماذا يقول يف هذه 

الق�شيدة؟ 

يحلف بال�شام باأنه م������ازال يحمل بع�ض 

اجلم������رات يف موق������د قلبه، ولكن������ه اجلمر 

ال������ذي يعبق باحل������ب والعط������ر. ول َغْرَو يف 

ذلك، ف�شاعرنا يحمل يف �رشيرته بردى طول 

العمر.

وياله من اأمر معجز، عجيب. يقّبل هذا 

ال�شاعر املده�������ض اأدمي ال�شام، فتلتهب �شفاه 

احلور ح�شداً. ويبدو اأن )�شاَمُه( هذه متتلك 

مي������زة ربانية. فاهلل جلَّ جالله، يطلعها على 

اأ�رشار الروح ويجع������ل من ترابها مادة ل�شنع 

الروح واجل�شم معاً.

يعود البدوي اإىل ال�شام، ليطلق ق�شيدته 

أتعابه  حمامة بي�شاء. يعود اإىل دم�شق لرييح ا

يف حرارة الدفء من اأمومتها. ويغ�شل اأحزانه 

ن،  أ الآ بن�ش������ارة العي�ض من ربوته������ا.. ولنقرا

بيات، من هذه الق�شيدة: باإمعان هذه الأ

حلفُت بال�سام هذا القلب ما همدا

قدا عندي بقايا من اجلمر الذي اتَّ

مح فالتهبت دمَي ال�سَّ لثمت فيها الأ

مرا�سف احلور من ح�سبائها ح�سدا

اأمللُم اجلمرات اخل�رص من كبدي

والكبدا واحلـــبَّ  با  ال�سِّ واأ�ــســرتدَّ 

عاد الغريب، ومل تظماأ �رصيرته

فقد حملُت بها يف غربتي بردى

قلبي الذي ن�رصّ الدنيا بنعمته

راأى من احلقد اأق�ساه، وما حقدا

�سفياء معًا ت عيون العدى والأ ّمرَّ

هدا وال�سّ العطر  اإل  اأملك  فل�ست 

َمــلــالأً رواح، ل  بــــــــالأ د اهلل  تـــفـــرَّ

بلدا على ول  الأ ها  له �رصَّ جال، 
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ــام بــالــنــعــمــى ودّلــلــهــا ـس ومــّيــز الــ�ـ

فمن ثرى ال�سام �ساغ الروح واجل�سدا

تني ال�سام بعد الناأي حانيًة �سمَّ

ّم حت�سن بعد الفرقة الولدا كالأ

. وتاأبى الُغرُّ من �سَيمي اأنا الويفُّ

)22(
كفراَن نعمة من اأ�سدى اإّل يدا
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ندياِن ِلل�شِّ

ُجذوٌر يف ق�شيدته

وِلل�شماِء عبريٌ يف قوافيِه

وللع�شافرِي لَْغٌو..

ُكلّما �رَشَدْت

�ساعر العروبة الكبري

 العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه،

ُجـــــــــــــُذور

❁

❁

˜

�سليمان العي�سى�سليمان العي�سى
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حكايٌة منه.. يَرويها 

وتَرويِه

يقول �شيئاً

هو الدنيا بزهوِتها

ُف������َق  الأُ وتُ�شع������ُل 

أَغانيِه الداجي ا

َويرمتي َج�َشداً

غا�َشْت �رشارتُُه

ذاً ه اإِ َدْع

يتَفياأْ غاَب ما�شيِه

الِعطا�������ضَ  �َشَق������ى 

زماناً

أٍ َفهو يف َظَما

رماِل  م������ن  ������ٍة  حِلبَّ

التيِه

تَ�شقيِه..

َدعُه ثُمالِت ُعْمٍر..

ُكلَّما َفَرغْت

يِه كاأ�ٌض.. �َشترُِتُعها نَْزفاً ماآ�ش

❁    ❁    ❁
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.. اأهوى ال�شبَّاَح.. اأهيُم بهذا امل�شاء الربيعيِّ

واأهوى ع�شافرَيهُ

واللُّحوْن

اأهيُم بهذا اجلمال الفريد الذي راح ين�رشُ عطَر الِوراِد..

يَْزفوْن مع الزَّ

�ساعر �سوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي

أنا.. وحبيبتي.. وزهرُة اليا�سمنياأنا.. وحبيبتي.. وزهرُة اليا�سمنيأنا.. وحبيبتي.. وزهرُة اليا�سمني

❁

❁

˜

حممد منذر لطفيحممد منذر لطفي
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واأع�شُق �شحر ليايل 

الربيِع..

قناديلُه������ا  تُ�ش������يءُ 

باملَ�رشَّاِت..

م�شاءاتُه������ا  حَتل������و 

باجلمالِت..

أنفا�ُشه������ا  ا تَعب������ُق 

بالُفتوْن

�شباحاتُها  وتزه������و 

 .. والُف������لِّ بالزناب������ق.. 

واليا�شمنْي

بُعر�������ضِ  أَهي������ُم  ا

الطبيعِة.. 

ح  ه������ذا ال������ذي و�شَّ

الكوَن بالعطِر..

حِر.. وال�شِّ

واملُْغرياْت

واأع�شُق نهَر اجلماِل 

الذي راَح يَعزُف للحبِّ ما �شاَء من اأغنياْت

ِد بال�شعر-  جِل حبيب������ي املُغرِّ واأهوى –لأ

�رشَْب العنادل..

َرفَّ البالبِل..

�َشْدَو الطيوْر..!

هوْر و�شوَء النُّجوم.. وعطَر الزُّ

لقد عاَد »نَيْ�شاُن«..
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.. بعد غياب  عاد الربيُع اإىل البيت واحليِّ

ليايل ال�شتاْء

وعاد العبريُ.. وعاد ال�شياْء

ِر.. ُعْدِت  أنِت يا زهرةَ اليا�شمني املُنوِّ وها ا

ت�شوعنَي بالطيِب..

آَن امل�شاْء آَن ال�شباِح.. وا ا

ه������راِت على بيتنا  تُطلِّ������ني يا اأجم������َل الزَّ

ال�شاعريِّ

باأجمِل لوٍن..

أبهى رداْء وا

..» َرِج »البابليِّ فيمتلُئ البيُت بالأ

وبالنَّ�شماِت العذاِب النَّ�شاوى..

وميتلُئ احليُّ بالطيِب..

.. واحلبِّ

غنياْت والأ

فتول������ُد يفَّ احلي������اةُ جدي������داً.. ويولَُد يف 

الكون عر�ُض الطبيعِة..

يولُد يف الكون معنى احلياةْ..!

-2-

ُج  أنَت املُتَوَّ .. ا م�شِقيِّ ويا َزهَر اليا�شمنِي الدِّ

هوْر بنَي.. الزُّ

.. أنَت املَُحبَُّب دوماً اإيلَّ وا

أنَت املليُك.. وا

مريْ.! أنَت الأ وا

مريُ لدى فاتناِت »دم�شَق«.. أنَت ال�شَّ وا

لدى غانياِت »حماةَ«.. »وحْم�َض«..

ثريْ أنَت الأ وا

لقد عاَد »نَيْ�شاُن« يغ�شى املغايَن..

عاَد الهوى يف الع�شيَّاِت..

عاد الهوى يف البُكوْر..!

وعاَد اإىل احليِّ نبُع احُلبوْر

ونهُر العبرِي.. وبحُر ال�شياْء

وراح يل������فُّ الب�شات������نَي والعا�شقني باأبهى 

رداْء

أراِك حبيبَة قلبي..؟ فاأين ا

ُ..؟.. أُعرِّ وكيف ا

أبوُح اإليِك بُحبِّي..؟.. كيَف ا

وكيف الو�شول..؟..

أيَن اللقاْء..؟ وا

.. على َعتمِة  وكيَف تُِطلِّ������نَي بدراً عل������يَّ

العمِر..

�شى وال�شقاْء..؟ جنماً ي�شوَّى ليَل الأ
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فريحُل عن ناظري –بال�شذا.. وال�شياءاِت 

والبوِح- ف�شُل اخلريِف..

عِر- ف�شُل  ويرحُل –بالدفِء واحلب وال�شِّ

ال�شتاْء

ومُتحى بعودِتِك احُللِْم..

ماْء نوَن الظِّ لعِة املُ�شتهاة ال�شِّ بالطَّ

فيحلو ربيع الطبيعة اأكرث..

با.. واجلماْل حتلو اأغاين ال�شِّ

لْل حبَِّة.. يحلو الدَّ ويحلو لقاءُ الأ

ويحلو زم������اُن الغراِم اجلدي������د.. وحَتلو 

ليايل الهوَى.. والِو�شاْل..!

-3-

هو العمُر مي�شي بنا للغروِب..

أنِت البعيدةْ أنِت القريبُة.. ا وا

.. وهذا ربيٌع جديٌد اأطلَّ

وزهٌر جديٌد..

و�شوٌق جديٌد

ودنيا جديدهْ

فعودي مع النَّ�شمات الَغريراِت..

عودي مع اليا�شمني الذي �شاَء يف البيت 

مثَل جنوم ال�شماْء

ومثَل العذارى اجلميالِت..

مثَل ربيِع الن�شاْء

أنِت ريا�ُض اجلماْل فاأنت كنوُز املفاتِن.. ا

أنِت كروُم الهوى والدلْل وا

واإين على احلب باٍق..

الْل واأغزُل من ذكرياتي ال�شِّ

ه������ا –حني تاأتني كوخ������ي- باأحلى  مالأَ لأ

الثماِر..

أ�شهى الغالْل وا

أِحنُّ  واإين –واإْن ط������ال هذا البُعاُد- اأظلُّ ا

لدفِء الو�شاْل

وايل الِعذاِب.. اأحنُّ لتلَك الدَّ

لنبع الهوى.. وبحار العطاْء

أبقى اأحنُّ اإليِك.. وا

آَن  ح������ِر.. ا ع������ر.. وال�شِّ اإىل احل�ش������ن وال�شِّ

ال�شباِح.. واآن امل�شاْء

آَن الغياِب.. وا

واآن اللقاْء..!

فاأنِت ربيعي ومعنى حياتي..

أنِت نعيمي.. ومنِك ال�شياْء وا

اإذا ُعْدِت بيتي.. يعوُد الربيُع..
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واإْن غبِت عنُه؟..

يعوُد ال�شتاْء

واإن غبِت عني..

يُقيُم ال�شتاْء..!

واإْن ِغبِْت عني.. يُقيُم ال�شتاْء

¥µ
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بني زرقتني:

كلَّ يوم يف ال�شباح وامل�شاء ي�شع اأمامه فنجان قهوة، يتاأمل زرقَة ال�شماء، 

يبته������ج، وملا راأى زرقة عينيها من نافذة بيته خرج يرك�ض خلفها! مل ينتبه اإىل 

أن������ه كان حافياً، وب�)البيجاما(! مل ي�شمع تعليقات املارة و�شحكاتهم! غابْت يف  ا

اآخر الطريق، وهو مثلها غاب، و�شّجله املختار يف عداد املفقودين!

❁    ❁    ❁

قا�ض �سوري

العمل الفني: ر�سيد �سمه.

ق�ص�ص ق�صرية جدًا

❁

❁

˜

جنيب كيايلجنيب كيايل



202

ق�س�ض ق�سرية جداً

العــــــدد 535 ني�ســـــان  2008

م�سري عروة بن الورد:

لفية الثالثة  وجد عروةُ نف�شه يف مطلع الأ

يتم�ش������ى يف ب������الد العرب، �شه������ق، ما هذا؟ 

اجلوع يقر�������ض البطوَن كاأيام اجلاهلية! �شلَّ 

�شيفه، زجمر:

أبو الفقراء. أنا ا - ا

ه������اُت بنادق ي�شددها اإليه  اأحاطت به فوَّ

رجال وجوههم من نحا�ض! �شاح اأحدهم:

- ولك عروة بال فقراء، بال كالم فارغ.

اأخذوه �شحط������اً اإىل م������كان ي�شبه البئر، 

ل  وبع������د ا�شت�شافته هناك خ������رج جائعاً، اأجَّ

ق�شية الفقراء موؤقتاً، فت�ض عن �شغل لياأكل، 

فقالوا له:

أين يا ح�������رشة؟! خطط مكافحة  - م������ن ا

البطالة تاآمرت عليها دول خارجية.

حاول اأن يعمل ممثاًل، لكنهم لموه:

- ما هذا؟! نرتك رجولية اأكرث من الالزم! 

ال�شبايا الي������وم يحبنب الط������راوة، ومعاملنا 

ت�شن������ع املناديل الورقية والعلك������ة، فكن ليناً 

ك�شناعاتنا، طرياً كما ته������وى ال�شبايا، ليناً 

طرياً، هل تفهم؟

أخ������ذ يتال�شى حتى  أ�شه، ا نك�ض ع������روة را

غدا جمرد نقطة حر!

❁    ❁    ❁

على ورقة ر�سم:

أم املدي������ر العام، ج������اءه الورد  مر�ش������ت ا

يدي وال�شيارات. حممولً بالأ

أ ما فوق الريبان من  يف الليل اأخذ يق������را
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عبارات املجاملة.

حاجب������اه م�شق������ولن، فمه مائ������ل يتمتم: 

اأف..اأف.

ألقى نظرًة على اأمه يف غرفتها. احلمد  ا

هلل بداأت تتح�شن.

دخل اإىل غرف������ة ابنته )ي������ارا(، وجدها 

نائمة مع لعبتها.

لف������ت نظره ف������وق طاولتها ورق������ة ر�شم، 

أنها ل�)وعد(  ابت�شم )ُم�شقرق������اً(، فقد عرف ا

�شديقته������ا. وع������د الكتكوتة ته������وى الر�شم، 

أ�شياء غريبة: َجماًل له  وراق تر�شم ا وعل������ى الأ

اأجنحة، قط������ة لها خرطوم فيل. ترى.. ماذا 

ر�شمت اليوم؟

ارتع�ض املدير العام وهو ينظر اإىل الورقة، 

ب وجهه منها، احت�شنه������ا، اأ�رشع بها اإىل  قرَّ

اأمه، يف طريقه ا�شطدم باأحد حوامل الورد، 

فلم ياأبه باإعادته اإىل مو�شعه!

�شع�شَع وجه اأمه بريق العافية وهي ترى 

يف الورقة ما يراه:

أًة  كان������ت وعد بقلم اأ�شفر قد ر�شمت امرا

فوق �رشي������ر، وبجانبه������ا اأرنب عل������ى �شدره 

�شماع������ة طبية، وبيده حقن������ة اإبرتها �شخمة 

جداً، وعلى ظهر الورقة مكتوب بخط كبري: 

أبو يارا، اهلل يعافيلك اأمك(. )عمو ا

بع������د يومني خرج������ت ال������ورود ذابلًة من 

املنزل، اأما الورقة فاحتفظ بها املدير العام 

أ�شيائه الثمينة. بني ا

❁    ❁    ❁

�سامل و�سليم:

ق������وة مناق�شاتهما  اهتزت ال�شي������ارة من 

احلزبية! تعطلت ف������وق ال�شكة التي متر من 

الطريق، �شفري القطار ياأتي من بعيد، وهما 

يتزاوران!

- �ش������امل من خلف املق������ود: تف�شل: �شيد 

�شلي������م انزل، انظ������ر ماذا ج������رى للمحرك؟ 

خرتك يف امليكانيك ما �شاء اهلل.

- �شلي������م: ان������زل؟! م�شتحي������ل.. قبل اأن 

ت�شحب كالمك الو�شخ الذي قلته يف حزبنا: 

حزب الطريق الأخ�رش!

أمل تقل كالماً اأو�شخ  - �شامل: وح�رشتك.. ا

منه ف ي حزبنا: حزب احلقيقة ال�شاطعة؟! 

أي�شاً اأن ت�شحب كالمك. عليك اأنت ا

-�شليم: اأموت حتت عجالت القطار، ول 

أ�شحبه. ا

أنا اأموت، ول اأ�شحب كالمي. - �شامل: وا

�شفري القطار يقرتب!

- �شليم: من ح�شن احلظ اأن القطار قادم 

من ناحيت������ك.. اأي اأنك هاهاه������ا.. �شتموت 

قبلي.

أنن������ي اأكرث ا�شتعداداً  - �شامل: معنى هذا ا

للت�شحية والفداء.
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ال�شفري يقرتب جداً.. جداً!

مرَّ القطار بج�شده الثقيل فوق ال�شيارة، 

خرية،  �شامل و�شليم قف������زا يف اللحظة قبل الأ

متزقت ثيابهما، لكنهما عادا اإىل املواجهة!

- �شليم )بفخ������ر(: علَّمنا حزب الطريق 

خ�������رش: حزبنا اأن نفر يف الوقت املنا�شب،  الأ

كم������ا علمنا اأن نكرَّ يف الوقت املنا�شب. عا�ض 

حزبنا وحده.

- �شامل )باعت������زاز(: علَّمنا حزبنا: حزب 

احلقيقة ال�شاطع������ة اأن نحافظ على حياتنا 

لنقلَع عيونكم. عا�ض حزبنا وحده.

❁    ❁    ❁

عامل اآخر:

نقَل ال�شم������اَء اإىل قبة روح������ه، الن�شمات 

والغيوم.

زهار. بع�شاً من اجلداول والأ

�شيئ������اً من النمل، واله������وام، واحل�رشات، 

والوجوه الطيبة.

لهذا حني يتعب������د اهلل يغو�ض يف باطنه، 

وحينم������ا يحا�������رشه الق�شاة يرف������ع حاجبيه 

م�شتهيناً:

- ل يهّم، عندي هنا كلُّ �شيء.

ي�ش������ري اإىل �ش������دره، في�شحك������ون، وهو 

ي�شحك من �شحكاتهم!

❁    ❁    ❁

َرَواق:

نزلْت به م�شيبة تق�ش������م الظهر، �شاألته 

اأمه:

ن. - وماذا �شتفعل الآ

اأفلت اآهًة من اأعماق روحه، قال:

ُرْوق. أ�شمع �شوتها لأَ - دعيني اأولً ا

فتح امل�شجلة، فجاءه �شوت فريوز يتغلغل 

يف خالياه ويف خاليا الوقت.

❁    ❁    ❁

تعكري دم:

أ�شه  ادات را خرج )معني( م������ن البيت، عدَّ

تعمل ب�شورة جيدة، ودم������ه رائق، لكنَّ �شاباً 

اأزعر يقود دراجًة نارية اأوهمه باأنه �شيده�شه 

م، اختل  وهو يقطع ال�شارع! تراجع معني، تقدَّ

توازنه، �شقط، فارتفع������ت �شحكات ال�شباب 

من حوله! نه�ض قائاًل:

- ل حول ول قوة اإل باهلل.

طلب م������ن تلميذه يف املدر�ش������ة اأن يفتح 

كتاب العلوم، ففتح �شاخ������راً كتاب القواعد، 

أباه  ه������مَّ باأن يلكزه يف �شدغه، لكنه تذكر اأن ا

رجل تنحن������ي اأمامه الرق������اب، فبلع غ�شبه 

متمتماً.

- ل حول.

يف البي������ت و�شع ِرجل������ه يف ظهر همومه 

ف������ق، تناول مع  رغ������م طبول احل������رب يف الأ

زوجته طعاماً متوا�شعاً، �رشب معها ال�شاي، 
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اأحاط عنقها بذراعه، قال:

آمناً حتى لو  - الله������م اجعل هذا البل������د ا

متنا فيه من اجلوع.

ت ال�شماء فجاأة بطائرات معادية،  امتالأ

اأفرغت من حت������ت اأجنحتها جحيماً من نار 

ونحا�ض ودخان.

�شعى جاه������داً اأن يقول: ل حول، لكنه مل 

يجد مت�شعاً من الوقت!

❁    ❁    ❁

لوان: مو�سيقا الأ

نفخ عازف الوتر �شدره، �شاح:

أنا. أنا.. ا نغام، ا أنا َملُك الأ - ا

. واأطلق نغمَة حتدِّ

�َشمعه الربيع، فقبَّله ب�شفاه ن�شمة، قال:

- �شاأهديك يا �شديقي مو�شيقا خمتلفة.. 

ذان. مو�شيقا ل ت�شمعها الآ

متتم العازف.

أنَّ  ذان! الظاهر ا - مو�شيقا ل ت�شمعها الآ

أيها الربيع! عقلك م�شو�ض ا

ابت�شم الربيع قائاًل:

- متهل، وانظر.

ر�ض معر�شاً ل حمدوداً لف�شائل  كانت الأ

�شفر،  خ�������رش، والأ ألوانه م������ن الأ النب������ات وا

زرق، و.. الليلكي، والأ

لوان  بحرية هارموين فتحت ذراعيها لالأ

وتدرُّجاتها، واملويجات فيها تتلوى وفق اإيقاع 

عجيب، بع�شه قرار، وبع�شه جواب!

حلٌن اأخفت من خافت ينداح يف القلوب، 

ب�شار! ول ت�شمعه غري الأ

آااه! - ا

ق، ثم �شار تلميذاً يف  �َشِكَر العازف، �شفَّ

مدر�شة الربيع.

❁    ❁    ❁

باب اهلل:

جل�ض حت������ت القب������ة الالمتناهية جمرد 

نقطة يف ملك������وت الرتاب، كلُّ������ه ير�َشُح نحو 

على بدموعه وماآ�شيه. الأ

- �شيدي.

قال النور:

- تكلَّْم.

وىل لكل  ر يف العلة الأ آه.. يا مولي اأفكِّ -  ا

أم  ر�ض من اأهوال.. نحن؟ ا ما يجري فوق الأ

أم..  الزم������ان؟ اأم الطنُي الذي جبلتن������ا منه؟ ا

أ�شتغفرك ملا يخطر يف بايل. ا

أنه  �شمت الن������ور، خاف اجلال�������ض، ظن ا

غ�شب، فانكم�ض حتى يكاد يذوب! لكنَّ يداً 

أذنه ارت�شمت كلمات: حانيًة مل�شتُه، ويف ا

- ا�رشب مزيداً م������ن ماء احلرية لتعرف 

اجلواب. ا�رشْب.. ا�رشْب.

¥µ
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الفراغ قاتٌل وممقوٌت اإىل حٍد ل يتخّيله اإل العاطلون عن العمل.

أيامها املري������رة بعد ح�شويل على  �شن������ة ٌ ثقيلة م������ّرْت ب�شهورها الطويلة وا

ربع������ة ونفرت مني اأزقة  ال�شه������ادة الثانوية، كرهتن������ي فيها جدران غرفتي الأ

�شدقاء.  احلارة ومقاهي املدينة  وحمالتها وبيوت الأ

ألتح������ق باجلامع������ة، مع������ّدل درجاتي الت������ي ح�شلت عليه������ا ل يوؤهلني  مل ا

لدخ������ول جامعٍة عامة، ودخول اجلامعة اخلا�شة �رشب من امل�شتحيل بالن�شبة 

مثايل. لأ

 ومل اأر�شخ لقدري، واجهته باأ�شلحتي املتوا�شعة، رك�شت مع اأفواج العاطلني 

قا�ض �سوري 

 العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

املرفــــــــــــــــو�ض

❁

❁

˜

عمر احلمودعمر احلمود
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عن العم������ل وراء م�شابقات التوظيف ال�رشية 

أو  مردوده،  والعلني������ة، ول يهمني نوع العمل ا

اأريد عم������اًل  اأحقق به وج������ودي، هناك من 

قال:

أنا اأفكر، فاأنا موجود (. )ا

أنا اأعمل، فاأنا موجود. أنا اأقول: ا وا

آم������ل اأن اأجد فر�ش������ة عمل يف مركزكم  وا

تبع������د عني �رّش العَوز وفت������ك اجلوع ونوبات 

اجلنون.

هذا ج������واٌب كتبته ل�ش������وؤاٍل يف ا�شتمارٍة 

قّدمه������ا يل املرك������ز اخلا�������ض لالت�ش������الت 

احلديثة، تقدْمُت اإليه مع املئات من ال�شّبان 

الباحثني عن العمل.

أه، واأ�شبْحُت من   ووج������د جوابي من يقرا

الناجح������ني يف الفح�ض الكتاب������ي، فرْحُت، 

وع������ادت اإيّل ثقتي بنف�ش������ي، فالدنيا مازالت 

بخ������ري، ووالدتي را�شي������ة عني كم������ا يُقال، 

ول يف املنطقة، اإنه  فاملرك������ز ه������و املرك������ز الأ

مركٌز ع�رشي متّول������ه موؤ�ش�شة غربية كرى، 

يدر�ض �ُشب������ل تطوير الت�شالت يف املنطقة، 

أنه يخلق فر�ض عمل  لل�شبان  وما يهمني فيه ا

العاطلني عن العمل من جيلي.

أو املقابل������ة  وعن������د الفح�������ض ال�شفه������ي ا

كم������ا ي�شمونه������ا، عرف������ت اأين ناق�ض حظ، 

واأين منحو�ٌض منحو�ض، فمدير املركز يراأ�ض 

اللجنة الفاح�شة الت������ي تقّيم املتقدمني من 

نواٍح عديدة ك�شالم������ة النطق ولياقة اجل�شم 

وح�شن املظهر العام، ومل اأكن مرناً كما يريد، 

أي������اً اأزعجه، فخ�������رشت فر�شة العمل  قلت را

التي و�شلْت اإىل اليد، خطفها ال�شيطان كما 

تقول اأمي.

 دخل������ت اإىل اللجن������ة يف دوري، لف������ت 
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نظري ك������رثة ال�شعارات العلماني������ة املل�شقة 

عل������ى مداخ������ل القاعة، وحب������ال الالقطات 

العالية و�شجيج اأجهزة الكمبيوتر والت�شجيل 

والهوات������ف الثابتة واملحمول������ة فيها، ولبا�ض 

اأع�شاء اللجنة الذي يحاكي اآخر ما تو�شلت 

أ املدير اإجابتي  زياء الغربية، قرا اإلي������ه دور الأ

يف ال�شتمارة، وكرر عب������اراٍت منها قبل  اأن 

أ�شه نحوي: واجْهُت قدري باأ�شلحتي  يرفع  را

أنا اأعمل، فاأنا موجود. املتوا�شعة ،.. ا

و ق������ال ملروؤو�شيه: قوٌل رائع، قوٌل ينا�شب 

روح الع�رش.

وع������ّدل ربطة عنقه، ووّجه ب�رشه نحوي، 

يتي اخلفيفة، ولبا�شي الب�شيط  توقف عند حِلْ

الف�شفا�ض، مّد �شفت������ه ال�شفلى مع هّزة من 

أ�شه، وحت������دث: اأرى علي������ك مظاهر بالية  را

لتليق بالع�رش.

أن ي�شمع جوابي �شّن  هجوماً عنيفاً  و قبل ا

على كل ال�ش������الت التي تربطن������ا باملا�شي، 

واعتر املا�شي  �شبباً لكل  م�شائبنا ال�شابقة 

واحلا�رشة والتي �شتحدث م�شتقباًل.

أي������ده ع�شوا اللجن������ة، واأ�شاف������ا: اإْن مل  وا

نحوْل اأنظارنا وقلوبن������ا اإىل العامل املتح�رش، 

مام، راجْع  فلن نتقدم خطوة واح������دة اإىل الأ

نرتني������ت عن تراثنا وتاريخنا  ما يكتَُب يف الإ

أ من املا�شي حتماً.  وما�شينا، و�شتترا

قاطعتهم������ا: من كان يف مث������ل و�شعي ل 

نرتنيت.   ميلك حا�شوباً، ول ي�شتخدم الإ

ابت�شما بعج������ٍب، جاريتهما يف البت�شام، 

فهما معذوران، يعي�شان يف بحبوحة العي�ض، 

ول يعلمان باأحوال قاع املدينة واأطرافها.

و راح������ا يبحران يف مّي  ح�شارٍة  اأجنزت 

نرتني������ت وغ������ريه، وميّجدانه������ا متجي������داً  الإ

اختلطت في������ه مفردات عربية وم�شطلحات 

اأجنبي������ة مع مف������ردات من اللهج������ة املحلية، 

ويدع������وان لن�ش������ف كل �شيء، وبن������اء جمتمع 

حداثي يطابق جمتمعها.

فع������ادت اإيّل �رشاحتي املعه������ودة، وقلت: 

لكل جمتم������ٍع خ�شو�شية، وليعني هذا النوم 

أو الرمتاء يف اأح�شان  على و�شائد املا�شي، ا

العامل املتح�رش، علينا اأن ناأخذ ماينا�شبنا من 

خر،  هذا ومن ذاك، ونبني عالقة نّدية مع الآ

ووفق هذه الروؤية لن يرتكنا الركب يف اآخره، 

أوله. ولن نذوب يف ا

فهم�ض املدير للع�شوين هم�شة التقطتها 

اأذناي: مرفو�ض.

وقال يل: م�شيبة اإن اعتنق جيل ال�شباب 

فكرك، كيف تتطور البلد بفكٍر �شلبي، يقد�ض 

�شالف!. ال�شالف والأ

ول������و �شمح له الوق������ت لتهمني بالتخلف 

أو بالنتم������اء اإىل تياٍر  والق�ش������ور العقل������ي، ا

ما�شوي مت�شدد.

مل������ُت نف�ش������ي، ولعنْ������ُت ل�ش������اين، وحلقت 

حليت������ي، وارتديت مالب�������ض ع�رشية، عرثت 

لب�ش������ة امل�شتعملة، ورجعت  عليها يف �شوق الأ
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اأفت�ض ال�شحف بحث������اً عن اإعالنات  فر�ض 

العمل، وعرثت على اإعالٍن ي�رّشين، وتقدمت 

ت  حي������اء التاريخ، ومالأ اإىل املركز اخلا�ض لإ

ا�شتم������ارة املعلومات ب������كالٍم معاك�ٍض للكالم 

ال������ذي ذكرت������ه يف ا�شتم������ارة م�شابقة مركز 

أُلدغ م������ن جحٍر مرتني،  الت�ش������الت كي ل ا

وقل������ت: الفراغ مف�شدة، وبواب������ة من بوابات 

النحراف، ومن������ذ اأن ح�شلت على ال�شهادة  

درُت  اأبحث عن عمٍل يدّر علي رزقاً حاللً، 

وي�شغلني عن تتبع عيوب النا�ض، و�شاأجد هذا 

العمل اإْن كتب يل ق������دري ذلك، فاملرء مهما 

حترر، وارتفع،  يحكمه، وي�شرّيه القدر. 

أ  هذا اجل������واب، وكان  ووج������َد من يق������را

وائ������ل يف الفح�ض  ا�شمي م������ن الناجحني الأ

مل بحياٍة  التحريري، فرْحُت، وع������اد اإيّل الأ

�شعي������دة، فاملركز م������ن املراك������ز املحدثة يف 

املنطقة التي تهتم بالتاريخ  والرتاث، ومتوله 

دول������ة غنية، ومايهمني فيه خلق فر�ض عمل 

للعاطلني عن العمل من جيلي.      

وعند الفح�������ض ال�شفه������ي عرفت ثانية 

أّن النح�ض ي�شلني، ولو  اأين ناق�ض ح������ظ، وا

�شع������ْدُت اإىل بروٍج م�شّيدة، فمدير املركز هو 

رئي�ض اللجنة الفاح�شة، يقّيم املتقدمني من 

نواٍح عديدة، ك�شالمة النطق ولياقة اجل�شم 

وح�شن املظهر العام  ومل اأكن مرناً كما يريد، 

أياً  اأزعجه، فخ�������رشت فر�شة العمل  قل������ت را

التي و�شلت اإىل اليد، خطفها ال�شيطان كما 

تقول اأمي.

أّن الختالف يف الراأي يقود  واقتنْع������ُت  ا

طراف املتحاورة  اإىل اخلالف اإْن مل تك������ن الأ

على قدٍر من الوعي.

دخلُْت اإىل اللجنة يف دوري، لفَت نظري 

ك������رثة ال�شع������ارات التاريخي������ة املل�شقة على 

مداخ������ل القاعة ولبا�ض اأع�شاء اللجنة الذي 

يحاك������ي املوديالت الكال�شيكي������ة، واأذهلتني 

القاع������ة املزين������ة بنقو�ٍض وزخ������ارف عربية 

أ مدير املركز  ولوحاٍت من خ�شٍب حمفور، قرا

أ�شه،  اإجابت������ي يف ال�شتم������ارة دون اأن يرفع را

أريد عماًل يدّر علّي رزقاً  وكرر عباراٍت منها: ا

حاللً، وي�شغلني عن تتبع عيوب النا�ض..

وقال ملروؤو�شيه: ق������وٌل رائع، قوٌل ينا�شب 

روح ال�رشع وال�شتقامة..

ونظ������ر اإيّل، توقف عن������د ذقني احلليق، 

ولبا�شي الع�������رشي بلونه الزاهي، وقال: اأرى 

ت�شبهاً بالغ������رب ولهاثاً وراء بدعه احلداثية، 

مة املجيد. واإهمالً ملا�شي الأ

وع������ّد احلداث������ة وتقلي������د الغ������رب �شبب 

م�شائبنا املا�شية واحلا�رشة وامل�شائب التي 

�شتحدث م�شتقباًل.

أي������ده ع�شوا  وقب������ل اأن ي�شم������ع تعليقي ا

أا يف لبا�شي اإ�شاعة للغواية. اللجنة، وقرا

قل������ت لهما: اأعداد ال�شب������ان التي ترتدي 

مثل هذا اللبا�ض ل حت�شى يف البلدة.

ابت�شما بغراب������ة، جاريتهما يف البت�شام، 
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ومل اأعت������ب عليهما، فهم������ا يعي�شان يف عزلة، 

وليعلمان باأحوال البلدة !. 

 واأ�شاف������ا: اإْن مل نح������ب تراثن������ا، ونحّول 

اأنظارن������ا واأفعالن������ا اإلي������ه، �شنفق������د هويتنا، 

ويلتهمن������ا الغرب بني ليل������ة و�شحاها   راجْع 

مان�رَشه ال�شابقون ع������ن الغرب من ف�شائح، 

و�شتنفر منه حتماً. 

وا�شتخدما لغة املعاجم، وراحا بعيداً يف 

ت�شوراتهما واأحالمهما عن جمتمٍع حمافظ، 

ياأ�رشه املا�شي ب������كل تابواته، وليلوثه الغرب 

باحية و�رشاع امل�شالح  امل�شحون بالفح�ض والإ

واملطامع.  

فدفعتني �رشاحتي املعهودة اإىل القول: ل 

ميكن العي�ض بعيداً عن العامل، علينا اأن ناأخذ 

منه ما ي�شاعدنا يف اللحاق بركب احل�شارة  

مع العتزاز بجوانب تراثنا امل�رشقة واحلفاظ 

على روحانيتنا وثقافتنا وقيمنا.

فهم�ض املدير للع�شوين هم�شة التقطتها 

اأذناي: مرفو�ض.

وقال يل: م�شيب������ة اإْن فّكر جيل ال�شباب 

خر، كيف نبني البلد بروؤية  مثلك، و�ُشِحر بالآ

هّدامة، تن�زع القدا�شة عن قيمنا.

ولو �شمح ل������ه الوقت لتهمني بالنحالل 

أو النتم������اء اإىل تي������اٍر علماين  واخلالع������ة، ا

متطرف.

وخ�رشت فر�ش������ة العمل، ومل������ت نف�شي، 

ولعنت ل�شاين و�رشاحتي التي جعلتني ل اأكّيف 

أ�شتعطفه، ومل  أو ا اأجوبتي م������ع هوى ال�شائل ، ا

ي�شتمر اللوم مدة طويلة، فاملركزان ال�شابقان 

أُغِلقا بع������د مناف�شٍة �شديدة بينهما  �شُعَفا، وا

فال�ض. وخالف جّر عليهما الإ

وع������ْدُت اإىل تفتي�������ض ال�شحف بحثاً عن 

اإعالنات فر�ض العمل، ووجْدُت يف اإحداها 

نٍع اأهلي،  اإعالناً ع������ن فر�شة عم������ٍل يف م�ش

ي�شع������ى اإىل و�شع الرج������ل املنا�شب يف املكان 

املنا�ش������ب، فرك�شت اإليه، وحمدت اهلل لعدم 

وجود ا�شتمارة، اأ�شع فيه������ا اإجابة، واأ�شطر 

بعدها اإىل املحاورة، فاأح�شد اخل�شارة، ولكن 

ماكان ينتظرين اأده������ى واأمر، فهناك درا�شة 

جتَم������ُع فيها معلومات ع������ن املتقدم، وجاءت 

باإ�ش������ارٍة  ت�شري اإىل عالقٍة  مزدوجة تربطني  

مبرك������ٍز غربي التوجه ومبرك������ٍز اآخر �رشقي 

التوجه، وت�شع ا�شتفهاماً حول هذه العالقة 

أنتجْت  وذلك النهج املذبذب كم������ا و�شمته، وا

�شارة  تاأويالت وح������وارات، و�شعت  ه������ذه الإ

أم������ام ا�شم������ي، التقطتها  كلم������ة )مرفو�ض( ا

أثن������اء املقابلة، وجلب������ت يل خ�شارة  عين������اي  ا

جديدة، وعْدُت اإىل عادتي، اأفت�ض ال�شحف 

بحث������اً عن اإعالنات فر�ض العمل، ول يهمني 

هذه املرة اإْن كانت �شمن البلد اأو خارجه.

¥µ
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ن�سانية املعا�رصة يف مفهوم الغرتاب الدللت الإ

املعان النحوية عند البالغيني

حو�سبة املعجم العربي وم�سكالته اللغوية

بوزيدون: اأول فيل�سوف وعامل مو�سوعي يف �سورية

�سالمي نظرة يف ن�سوء النظم ال�سيا�سية يف العامل الإ

دم�سق يف عيون ال�سعر

نباء العاملية يف حتديد اأطر ال�سيا�سات اخلارجية دور وكالت الأ

دارة البيئية يف تنظيم املردود القت�سادي دور الإ

بني م�سلول ب�سارة اخلوري وم�سلول ندمي حممد

خر نا والآ احلوار واإ�سكالية العالقة بني الأ

برو�ست وتيار الوعي

موي خالد بن يزيد الأ

دللت املائدة الجتماعية والثقافية من خالل ال�سعر اجلاهلي

د. فايز حداد

د. علي وطفة

د. عبداجلليل م�سطفاوي

د. عبد اهلل اأبو هيف

د. اإح�سان هندي

د. �سهرت يفقات�سوف

د. كمال فوزي ال�رصابي

د. حممد البخاري

د. حممود �سليمان

يو�سف م�سطفى

زياد نم

ترجمة: زياد املال

حممد عيد خربوطلي

بركة بو�سيبة
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لقد ات�شمت اللغة العربية ب�شمات وخ�شائ�ض جتلّت فيها مكانتها الكبرية 

ب������ني لغات الب�رش واأن كثرياً من هذه ال�شفات انفردت بها هذه اللغة الكرمية 

، واللغة كل لغة اإمنا هي نظام ين�شجم يف 
)1(

التي جعلها اهلل لغة كتابه الكرمي 

وجود اإن�شاين ويتجمع يف موروث اجتماعي وكيان اأدبي عر ع�شور متعاقبة، 

وح�شب������ك اأن تعلم اأن العربية كانت طوال قرون عدة لغة العلم واحل�شارة يف 

)2(
العامل املتح�رش.

املفردة العربية بني �رضورة 

تعمال وجمال ال�صياغةصتعمال وجمال ال�صياغةصتعمال وجمال ال�صياغة صاال�صاال�

اأديب وناقد �سوري

 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 

❁

❁

˜

د.فايز حدادد.فايز حداد
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  وقد �شورت العربية بو�شوح بانت�شارها 

آدابه������ا اإذ حملت  مة وا وحيويته������ا تاري������خ الأ

�شالف الذين ترك������وا لنا تراث  أري������ج الأ لنا ا

الب�������رش، واأن كثرياً من هذه ال�شفات انفردت 

به������ا اللغة الكرمي������ة التي جعله������ا تعاىل لغة 

. وح�شبك اأن تعلم اأن اللغة 
)3(

كتابه الك������رمي 

أو  العربية كانت ذخراً ل ميكن اأن نفرط به ا

نق�������رش يف نقله اإىل من ياأتي بعدنا، والناظر 

مة يج������د اأن هذه العربية درجة  يف تاريخ الأ

يف مراحلها التاريخي������ة حتى اكتملت قوتها 

فوقفت عند �شباب دائم ل ي�شيب بل يتجدد 

�شبابها على هرم الزمن، وذلك مبا ا�شتكن يف 

طبيعة تكوينها من القوة التي تعطيها احلياة 

الدائمة.. ب�شريورتها عمود القومية، ول�شان 

مفاخره������ا، وماآثره������ا يف الوج������ود، ثم نزل 

بها التنزيل لتكون عم������ود الدعوة العظمى، 

ول�شان ال�رشيعة والعقيدة واحل�شارة والفكر 

وان�شاحت مع العظماء والفاحتني العرب، يف 

ثم ن�شطت يف 
 )4(

ر�ض �رشقاً وغرباً طبقات الأ

زماننا هذا ف������اإذا هي لغة حية غنية بل اإنها 

أ�شباب الغنى والقوة والرثاء، على  امتلكت كل ا

نحو انبثق عنه يف نف�ض القائمة ب�شورة عفوية 

تلقائية �شعور عميق باأن هذه اللغة الف�شحى 

.
)5(

ما تزال �شاحلة للحياة واحل�شارة

وكان حر�������ض العرب������ي على حي������اة لغته 

أم������راً عاماً معروفاً، كما  وقوتها و�شالمتها، ا

اعتز به������ا العلماء ومنحوه������ا عناية فائقة، 

ل�شن عما  لتظل �شحيحة نقية مهما زاغت الأ

أو كرث اللحن،  كانت عليه من ف�شاحة ونقاء، ا

وا�شت�رشى بع������د اأن اختلط الع������رب بغريهم 

م������ن الأمم، قال الزبيدي )ت377ه�( ومل تزل 

العرب تنطق على �شجيتها يف �شدر اإ�شالمها، 

�شالم  وما�شي جاهليته������ا حتى اأظهر اهلل الإ

ديان فدخل النا�ض فيه اأفواجاً،  على �شائر الأ

ل�شن  أر�شالً، واجتمعت عليه الأ أقبلوا اإليه ا وا

 ولقد ظلت 
.)6(

املتفرق������ة واللغات املختلف������ة 

أب�ش������ار العلماء م�شدودة اإىل امل�شتوى اللغوي  ا

الذي نزل به القراآن الكرمي من العربية فهو 

رفع ملا ميكن اأن  املث������ال الدقيق، وال�شورة الأ

أ�شا�ض مو�شوعي  تكون عليه لغ������ة تقوم على ا

م������ن احل�������ض والتب�������رش وال������ذوق والرهافة 

أثر لغوي �شورة فذة  و»نع������رف من حيث هي ا

)7(
طالق«. أثر لغوي على الإ ل يدانيها ا

وق������د من������ح هذا احل������ال �شم������ع العربية 

ق������درة فائقة عل������ى احلكم عل������ى الن�شو�ض 

والت�������رشف يف توجيه ال�شتق������اق »فاكت�شبت 

ذان امل������ران والتمييز ب������ني الفروق  تل������ك الأ

ال�شوتية الدقيقة، واأ�شبحت مرهفة ت�شرتيح 

، ولقد 
)8(

أو اإيقاعه  اإىل كالم ح�ش������ن وقع������ه ا

ألفاظها، وقابلت يف ذلك  وازن������ت العرب بني ا
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أوزانه������ا، ووقفت على موازن ال�شتثقال  بني ا

وال�شتخف������اف منها، بح�ض لغوي بني، ووعي 

ظاه������ر ويف هذه يقول ابن جني : فاإن قلت : 

مر  أن العرب قد راعت هذا الأ أين يعلم ا من ا

وا�شت�شفت������ه، وعنيت باأحوال������ه وتتبعه، حتى 

حتامت هذه املوا�شيع التحامي الذي ن�شبته 

اإليها، وزعمته مرادا له������ا؟.. وما اأنكرت اأن 

أيب�ض طيناً يف  يك������ون القوم اأجفى طباع������اً وا

اأن ي�شل������وا يف النظر اإىل هذا القدر اللطيف 

الدقيق الذي ل ي�ش������ح اأحد منا اأن يت�شوره 

اإل بع������د اأن تو�شح اأنحاوؤه، ب������ل اأن ت�رشح له 

اأع�ش������اوؤه ؟ قيل له. هيه������ات ما اأبعدك عن 

ت�ش������ور اأحواله������م وبع������د اأغرا�شهم، ولطف 

أن������ك مل ترهم وقد �شايقوا  اأ�رشارهم، حتى كا

)9(
أل�شنتهم. أنف�شهم، وخففوا عن ا ا

والعربية مل تع������رف يف تاريخ اأهلها الذي 

�شالم اأي لون من ال�شبط والتعقيد،  �شبق الإ

واإمن������ا كانت تنطق عن الفط������رة وال�شليقة.. 

والقيا�������ض الذي �ش������ار م�شطلحاً علمياً بعد 

جمع نظام اللغ������ة كان يعني عند اأهلها قبل 

اأن يخالطوا غريهم قدرتهم الفذة يف ترتيبها 

أوزانها، وقوالبها  وتنويعه������ا و�شيطرتهم على ا

الدقيق������ة اجلميل������ة، ونزوعه������م اإىل التغيري 

يج������اد منط م������ن التقاب������ل والن�شجام، اإذ  لإ

كان������وا ميتلكون يف هذا ملك������ة نقدية خا�شة 

تعتمد �شليق������ة لغوية اأ�شيلة، فلما �شعى اأهل 

العلم اإىل تاأ�شي������ل قواعدها وجمع دقائقها، 

و�شبطوا ظواهرها بع������د ا�شتقرائها ك�شفوا 

نه  أن لها نظاماً فري������داً ومنطاً خا�شاً لأ لنا ا

»نظام يك�شف عن حقائ������ق اللغة واأ�رشارها، 

ويعني بتحديد قاطع اأن احلالة اخلا�شة بكذا 

 واأن 
)10(

توجب اأن يكون فعلها من هذا الباب«

يك������ون امل�شتق على هذه البنية وتلك ال�شفة، 

أبنية اللغة، وتعددت مبانيها لرتباط  فكرثت ا

أنها م������ن اللغات املت�رشفة  ذلك باملعاين اأي ا

، فلما 
)11(

أبنيتها الت������ي تتغري معانيها بتغ������ري ا

لف������اظ بالو�ش������ع جنحت  ا�شتك������رثت من الأ

اإىل ال�شي������غ واملخالفة بينها م������ا اأمكن فهي 

�ش������كال والفنت يف ال�شيغ  »متيل اإىل كرثة الأ

)12(
الكثرية«.

ولق������د دلتن������ا النتائج الت������ي ك�شفنا عنها 

بال�شتق������راء والتتب������ع اأن عماد ه������ذه اللغة 

�شيل اإمنا  �شا�������ض، ومقومها الأ ومرتكزها الأ

يرجع اإىل ال�شماع عن اأهل اللغة واإن مل يهملوا 

القيا�������ض يف حال الك������رثة والغلبة، فاإن الذي 

مر يف اإيج������اد احلكم و�شبط  ي������وؤول اإليه الأ

النظام، وهو راأي اأهل الكالم، والقيا�ض رمبا 

كان ناف������ذاً قوياً من باب بعينه حتى قال ابن 

جني : »اأعلم اأن من قوة القيا�ض عندهم من 

كالم العرب نحو قولك يف قوله )كيف تبني 
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من �رشب م�ش������ل جعفر(« 

�رشيب هذا من كالم العرب، 

ول������و بنيت مث������ل �شرب اأو 

أو نح������و ذل������ك مل  �ش������ورب ا

نه  يعتقد من كالم العرب لأ

قل ا�شتعمالً  قيا�ض على الأ

. واأنت 
)13(

�شعف قيا�شاً والأ

ترى اأن �شبب ه������ذا النفاذ 

وتل������ك القوة عن������ده الكرثة 

براأي  والتمكن وهو حمكوم 

العرب، ولهذا قال ابن جني 

يف خ�شائ�ش������ه: »اأعلم اأنك 

اإذا اأداك القيا�ض اإىل �شيء 

م������ا ثم �شمع������ت العرب قد 

نطق������ت فيه �شيء اآخر مثل 

ما اأجزت������ه فاأنت فيه خمري 

أيها �شئ������ت، فاإن  ت�شتعم������ل ا

�شح عندك اأن العرب مل تنطق بقيا�شك اأنت 

، ويفهم من 
)14(

كنت على ما اأجمع������وا عليه«

أننا حني نقول غريما قالوه  كالم اب������ن فار�ض ا

أو نقي�ض قيا�شاً مل يقي�شوه، فاإننا نف�شد اللغة  ا

. ونح������ن ل ن�شتطيع اأن 
)15(

ونبط������ل حقائقها

ننكر اأن القيا�������ض قانون لغوي، واأ�شل م�شلّم 

به م������ن اأ�شول هذه اللغ������ة املحكمة، غري اأن 

العلماء من������ذ ن�شاأة علوم اللغ������ة ربطوا هذا 

القيا�ض بال�شماع ووازنوا بينهما مبيزان دقيق، 

أن������ه اأي القيا�ض حمكوم ب�شابط  وذهبوا اإىل ا

اآخر ي�شميه اخلليل )العدل( وهو �رشف اأهل 

أو ال�شتقاق اإىل جهة يريدونها  اللغة للف������ظ ا

ق������د ل تكون هي اجلهة الت������ي يف�شي اإليها 

القيا�ض، جاء يف كت������اب �شيبويه عن اخلليل 

قوله : كل �شيء يف ذلك عدلت العرب تركت 

على ما عدلت عليه، وما جاء تاماً مل حتدث 

، وقال 
)16(

العرب فيه �شيئاً فهو على القيا�ض 
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�شيبويه: اأعلم اأن لي�ض كل حرف يظهر بعده 

الفعل يحذف فيه الفعل، ولكنك ت�شم بعد ما 

اأ�شمرت فيه العرب من احلروف واملوا�شع، 

�شياء  وتظهر م������ا اأظهروا، وجتري ه������ذه الأ

�شياء حيث  على م������ا اأجروا فقف من هذه الأ

، ثم اإن يف كالم العرب 
)17(

وقفوا ثم ق�ض بعد

اقي�شة منعوه������ا، ومف������ردات مل ي�شتعملوها، 

ومواد مل ياأتوا ب������كل ما ميكن اأن ي�شتق منها، 

اإذ امل�شتقات فيها ل جتري على ن�شق واحد، 

والعربي������ة لغة م�شتق������ة وال�شتقاق من اأظهر 

�شفات فقهها ولكنه������ا قد ل ت�شتعمل هذا ا 

أو ذاك واإن كان القيا�ض يو�شل اإليه  امل�شت������ق ا

لك������ن العرب مل تنطق به، ونحن عند ا�شتقراء 

مواد اللغة وتتبع اأحوالها نقف على ال�شذوذ 

أثره  والن������درة، والقل������ة والك������رثة، وكان لهذا ا

الوا�شح يف و�شع قواع������د القيا�ض، واحلكم 

ب�شحته وربط كل ذل������ك مبقدار ال�شتعمال 

ومداه يف �شوء ما بلغ من �شواهد ال�شتعمال 

يف كالم اأهل اللغة، فق������د يخرنا اأهل العلم 

مثاًل اأن ه������ذا الفعل )مات( وهم يريدون به 

كرث الفعل املا�شي الثالثي الذي مل يوؤثر  يف الأ

ا�شتعمال������ه عن العرب مع ورود م�شارعه، اأو 

اأحد م�شتقاته م�شتعماًل يف ل�شانهم كما يراد 

�شل الثالثي املفقود لكلمة  أي�شاً ذلك الأ ب������ه ا

عم  ف�شيحة ماأثورة يزيد عدد حروفها يف الأ

)18(
غلب على ثالثة اأحرف«. الأ

ويب������دو اأن هذه الت�شمية وردت يف معظم 

معجم������ات العربي������ة نقاًل ع������ن اخلليل فهو 

اأول م������ن افرت�ض وجود ه������ذا الفعل جاء يف 

)العني( ق������ال الليث. �ُشِئل اخلليل عن ن�شب 

أو  أنزل ا أراد ا )مرحبا( فقال. فيه كعني الفعل ا

أق������م، فن�شب بفعل م�شمر فلما عرف معناه  ا

أي�شاً ترك   »ومن ذلك ا
)19(

املراد اأميت الفعل

ا�شتعمال )ودع( ثالثي )يدع( و )وذر( ثالثي 

)يذر( اإذ يب������دو اأن العرب ا�شتغنوا عنها كما 

تركوا غريها، ويف هذا دليل على اأن امل�شموع 

�ش������ل واأن العربي يج������د جمال لغته،  هو الأ

ألفاظه������ا ويتذوقها ويدرك  ويح�������ض ح�ش������ن ا

دقائقه������ا �شليق������ة وطبع������اً، فريتب������ط بذلك 

فا�شتع�ش������ت هذه اللغ������ة ال�رشيفة، الكرمية، 

 على اجلم������ود والع�رش، وقويت 
)20(

اللطيفة«

وا�شتغن������ت. ولعل منهج الع������رب يف ا�شتقاق 

م�شادر الفع������ل الثالثي اأول املظاهر اللغوية 

الت������ي تلقاها غنية متنوعة يف هذا املجال اإذ 

كيف ن�شتطيع اأن نلم ه������ذه امل�شادر الكثرية 

على منط واحد مع اأن الفعل من باب واحد 

أبنية  تت�شع������ب اأقي�شة م�شدره ع������ن اأوزان، وا

متع������ددة، فاإن الع������رب اإذ تتو�ش������ع يف لغتها 

بال�شتقاق وتنويع �شيغه اإمنا تت�رشف بحرية 

جتري مع غريزتها اللغوية يف اإقامة دللت 

لفاظ على املع������اين ورموزها عن الفروق  الأ

)21(
التي متيز معنى عن معنى«.
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ومن املفيد اأن نذكر هنا اأن اأهل ال�رشف 

 
)22(

يقولون: »وامل�شدر ل يدرك اإل بال�شماع«

وهذا يعني اأن متعلم اللغة يلزمه ما جاء للفعل 

من م�شادر، وياأخذ مبا وردت به الرواية يف 

ذل������ك، واأن يدقق يف هذه �شيان������ة للعربية، 

وع�شمة لل�شانه من اخلطاأ، ول ينبغي له اأن 

أبنية هذا امل�شدر  يعول على القيا�ض فيح�رش ا

يف قوالب عام������ة تقوده اإىل العنت والتع�شف 

فم������ن ذل������ك ما ي������رتدد يف طائف������ة من كتب 

أننا ي�شح لنا اأن ناأخذ  الت�شحي������ح اللغوي يف ا

بالقيا�������ض فنقل كلمة )ن�شوج( م�شدر للفعل 

أنه يرد يف معجمات العربية التي  )ن�شج( مع ا

وقفت عليها هذا امل�شدر؟ قال يف ال�شحاح 

: ن�شج التم������ر واللحم ن�شج������اً ون�شجاً اأي 

 .
)23(

أنا« اأدرك فهو ن�شيج ونا�شج واأن�شجته ا

ويف الل�ش������ان : ن�ش������ج اللحم قدي������د و�شواء، 

والعنب والتمر والثمر ين�شج ن�شجاً ون�شجاً 

اأي اأدرك، والن�شيج ال�شم يقال: جاء ن�شيج 

. فهذه الكتب املعتمدة وغريها 
)24(

هذا اللحم

مراجعنا يف الرواية، ولي�ض لباحث اأن يذهب 

أنه������ا اأغفلت هذا امل�شدر املعروف اليوم  اإىل ا

وهو )الن�شوج( فاإن������ه ي�شعب الت�شديق باأن 

هذا لفظ ق������د روي حني مل يرد ول يف اأ�شل 

واحد من اأ�شول اللغة ومعجماتها، فاإن اللغة 

رواية، ولهذه الرواية �رشوط من�شبطة ولقد 

اأدرك الع������رب قيمة م������ا توارثوا فكانت للغة 

عنده������م منزل������ة عرفها القا�ش������ي والداين، 

وكان لنقلها عندهم �رشوط، ولالحتجاج بها 

�رشوط، ولروايته������ا �شفات وكانوا يتحرجون 

ويدق������ون �شيانة منهم حلرم������ة اللغة، وناأيا 

. ولهذا ل يعول 
)25(

باأل�شنتهم عن اخلطاأ بها

على قول بع�ض املعا�رشين بعد اأن ا�شتعر�ض 

آراء طائف������ة من اأهل اللغة ومنعهم ا�شتخدام  ا

كلمة )ن�شوج( فقال: يخطئ من يقول : ن�شج 

العنب ن�شوج������اً بحجة اأن الكلمة )ن�شوج( مل 

ت�شم������ع عن العرب م�ش������دراً للفعل ن�شج بل 

�شمع: الن�ش������ج، والن�ش������ج والن�شاج ولكن مل 

يرد هذا امل�شدر )الن�شوج( يف املعاجم فاإنه 

ن ال������وزن )فعول( يط������رد م�شدر  قيا�ش������ي لأ

الفعل املا�شي الثالثي الالزم املك�شور العني 

اإذا دل على معاجلة نحو : قدم قدوماً، �شعد 

أزوفاً، وعليه  �شع������وداً، ل�شق ل�شوق������اً، اأزف ا

، ول يقنع 
)26(

�شّح اأن تق������ول: ن�شج ن�شوجاً 

نه مل يعتمد �شيئاً  خر لأ أي�شاً قول الآ يف هذا ا

�ش������وى القيا�ض حني �رشح بج������واز ا�شتخدام 

)ن�شوج( فقال. ا�شتعم������ال الن�شوج م�شدراً 

للفعل ن�شج فه������ذا امل�شدر اإن مل تن�ض عليه 

املعاجم م�ش������در قيا�ض وه������ذا الوزن يطرد 

م�شدر الفعل الالزم اإذا كان عالجاً، وو�شفه 

على فاعل نحو : قدم قدوماً، و�شعد �شعوداً، 
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، وهو كالم 
)27(

أزوف������اً، ول�شق ل�شوقاً  واأزف ا

ي�شابه �شابقه يف ال�شتدلل واملثال.

ولقد جاء يف كت������ب ال�رشف : واأما فعل 

بالفتح الالزم فقيا�ض م�شدره )فعول( ب�شم 

الف������اء قعد قع������وداً، وجل�������ض جلو�شا ونه�ض 

نهو�ش������اً ما مل تعتل، واإل يكون على فعل بفتح 

أو فعالة كنياحة، وما  ف�شكون اأفعال كقي������ام ا

مل ي������دل على امتن������اع واإل فقيا�������ض م�شدره 

فعال. بالك�رش كاأبى اإباء اأو على تقلب فقيا�ض 

 .
)28(

م�شدره فعالن بفتح������ات كجال جولن

أوزان هذا امل�ش������در تختلف  وهك������ذا ف������اإن ا

اختالفاً كبرياً ويرى د.فا�شل ال�شامرائي اأن 

ه������ذا التعدد راجع اإىل �شببني هما، اختالف 

لغات العرب واخت������الف املعنى وعنده �شبب 

حد امل�شدرين معنى يخت�ض  مهم فقد يكون لأ

أو يكرث  خ������ر ا ب������ه ل ي�شتعمل ل������ه امل�شدر الآ

، وميك������ن اأن ن�شيف اإىل 
)29(

ا�شتعمال������ه فيه 

ما ذك������ر �شبباً اآخر ه������و اأن اأهل اللغة قد ل 

لفاظ، واإن قاد القيا�ض  يرت�شون طائفة من الأ

نها غري داخل������ة يف اختيارهم ولعدم  اإليها لأ

ان�شجامهم مع ذوقهم العام، فاإذا اأقحمنا ما 

مل يرد يف ا�شتقاقهم خرجنا على هذا الذوق، 

حملن������ا اللغة على غ������ري م�شارها ف������اإن لها 

نظاماً، ومنهاجاً، يدلن على عبقرية ومرونة 

والناطق مبا يق�شدون اإىل اإهماله نا�شج على 

غري منواله������م، وناطق بغ������ري منهجهم، هذا 

ومذهب جمهور اأهل اللغ������ة فالقيا�ض الذي 

تطمئن اإلي������ه النف�ض، ويتفق م������ع حال هذه 

اللغة قبولً لت�������رشف العرب، واإظهار دقائق 

كالمه������ا، ولي�������ض العر يف �شي������وع الكلمة يف 

زماننا فاإن العربي������ة املعا�رشة تعرف ككلمة 

)رهيب( مثاًل ويك������رث ا�شتعمالها فهل ع�شانا 

نقبله������ا حماًل على القيا�������ض وهي مل ترد يف 

)30(
العربية، ومل تذكرها معجماتها.

والذين اعتنوا بالقيا�ض والنظر فيما يعد 

م������ن �شلب كالم العرب، وم������ال يعد مل يثبتوا 

�شيئ������اً اإل بعد ال�شتق������راء التام، ول نفوه اإل 

أثره   وهو ل ي�شتمد ا
)31(

بعد ال�شتقراء التام 

أو قوت������ه اإل من الت�شبيه وال�شنعة، اإذ يقا�ض  ا

�شل  ال�شيء على ال�شيء اإذا كان علة حكم الأ

موجودة يف الفرع، وقد ي�شبه �شيء باآخر مع 

عدم وجود العل������ة يف الفرع، ولهذا ذهب د. 

أ�شبه با�شتخراج  مت������ام ح�شان اإىل اأن القيا�ض ا

ح������كام الفقهية فيه ومين������ح درا�شة اللغة  الأ

�شل والفرع  �شولي������ني اأن يتكلموا عن الأ ولالأ

ن ن�شاطهم كله يقوم على  والعلة واحلك������م لأ

أم������ا اللغة  قي�ش������ة املنطقية، ا امل�شاه������اة والأ

ومن�شوؤها العرف العام فاإنها تبعد عن القيا�ض 

وىل اأن ندر�ض كل حالة  بعد العرف عنه، والأ

عل������ى عالتها يف �شوء ا�شتق������راء �شامل، واأن 
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ن�شتخرج قاعدتها من هذا ال�شتقراء، اأي اأن 

أه������ل اللغة وينقل عنه واأن  �شل ما يقوله ا الأ

القيا�ض لي�ض و�شيلة منهجية يف درا�شة اللغة، 

و�شحيح اأن هناك ما ي�شمى باطراد القوانني 

ال�شوتي������ة وم������ا ي�شم������ح بال�ش������وغ القيا�شي 

ولكن هات������ني نتيجتان م������ن نتائج املالحظة 

وال�شتق������راء ل و�شيلتان من و�شائل الدرا�شة 

واملنهج، وهو يذهب اأن لجمال لت�شلط القيا�ض 

عل������ى اللغة، حتى اإن الو�شع يف اللغة بدل اأن 

يكون م�شاألة تقارن اجتماعي وبدل اأن تكون 

معت������رة يف اللغة مبا وراءها من قوة العرف، 

اأ�شبحنا نرى الو�شع اللغوي م�شاألة مترين يف 

القيا�������ض، ووجدنا الكلمة تعتر من اللغة مبا 

)32(
روعي يف �رشفها من �رشوط القيا�ض.

أو اأ�شيق دائرته  أريد اأن اأمنع القيا�ض ا ول ا

فاإن هذا حال من التزمت واملغالة، فيه من 

تع�شف وحج������ر على اللغة ورمب������ا كان ذلك 

أو قلتها يف  مثلة ا متاأتياً من اعتماد ك������رثة الأ

القيا�������ض واإن كان ورود اللف������ظ ولو يف مثال 

واح������د من كتاب من كتب اللغة اأو معجماتها 

يكفي جلريان������ه يف م�شمار اللغة، وعده من 

متنها، وجمهور كالمها وفيه �شمان لرتباطها 

أو  بقان������ون الع������ام الذي ل يذه������ب بجمالها ا

يف�شد رونقها اللذين يت�شالن بح�شن ت�رشف 

اأهلها، وباحل�ض اللغوي املرهف الذي اعتمد 

الذوق الرفيع.

ألفاظ  ثري: ومن ه������ذا النوع ا ق������ال ابن الأ

يعدل عن ا�شتعمالها من غري دليل يقوم على 

الع������دول عنها ول ي�شتفتى يف ذلك اإل الذوق 

ال�شليم، وه������ذا مو�شع عجي������ب ل يعلم كنه 

. وقال يف مو�شع اآخر: ولرمبا اأخطاأ 
)33(

�رشه

بع�ض النا�ض يف هذا املو�شع وقا�ض عليه ما 

، فمن ال�شائب املالئم لروح 
)34(

لي�ض مبقي�ض 

العربية ونحن نواجه هذا الكثري اجلديد من 

املف������ردات اأن نتعامل معه������ا على وفق منهج 

�شيل،  اأهلها يف بنائه������م الثابت وت�رشفهم الأ

أو تركوه  خذ مبا مل يعرفوه ا ومنيل اإىل عدم الأ

فل������م ينقل عنهم ولو برواية واحدة وردت يف 

متنه������ا ال�شحيح امله������ذب، ول �شك اأن تطور 

اللغة يعن������ي مواكبتها للحي������اة، واإن �رشورة 

ال�شتعم������ال تقت�شي اجلدي������د من املفردات 

ولول حاجة النا�ض اإىل التعاون والرتافد، ملا 

�شماء، وعلى اأن املعاين تف�شل  احتاجوا اإىل الأ

�شم������اء، واحلاجات جت������وز مقادير  عل������ى الأ

ال�شم������ات، وتف������وت ذرع العالقات كما يقول 

، وهو التوليد اللغوي الذي يعر 
)35(

اجلاحظ

عنه اأحد املحدثني بقوله، ول ينفك املنظرون 

- جتريدي������اً - يف ن�ش������اأة اللغ������ة وتكاثرها، 

يلحون على املولد احلقيقي للظاهرة لربط 
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ن�شان  احلدث الل�شاين بعن�رش احلاجة يف الإ

فيتع������ني عندئذ اأن ال�شبب الذي به كرث كالم 

ألفاظهم اإمنا هو كرثة  النا�ض واختلفت �شور ا

. ف������اإن باللغة حاجة دائمة اإىل 
)36(

حاجاتهم 

مر يف العربية خا�شة  لفاظ ولكن الأ تكثري الأ

يراعى في������ه اعتدال اللفظ، وتالحم اأجزائه 

وان�شجامه مع طبيعة اللغة وطواعيتها، مهما 

أو ا�شتدعت ال�رشورة  ا�شتدت احلاجة اإلي������ه ا

اإيجاده واإدخاله �رشح اللغة ل�رشورة يتطلبها 

أو احلاجة دخول املعربات مثاًل فاإن  التطور ا

أ�شا�ش������ه جمال املفردة والتئام  �شابط ذلك وا

خذ مبقيا�������ض اأهل اللغة يف  مو�شيقاه������ا والأ

ألفاظها حفاظا على العربية. ن�شج ا

ولق������د ورد يف قواعد ال�رشف العربي اأن 

�ش������وات اخلفيفة هي )الذلقية(  نوعاً من الأ

تدخ������ل يف تركيب م������واد اللغة ب�ش������كل بارز 

وخ�شو�ش������اً الرباعي فما ف������وق فاإن وجدت 

أربع������ة اأ�شول مثل دحرج، زخرف،  كلمة من ا

بعرث، �شلدم، اأو خم�شة اأ�شول مثل �شفرجل، 

ف������رزدق، فاإنه لب������د من دخ������ول اأحد هذه 

أك������رث يف بنائه������ا واإل ع������دت  أو ا �ش������وات ا الأ

الكلمة دخيلة يف العربية وهذه كلمة اخلليل 

.كل ه������ذا يتم بوعي 
)37(

يف مقدمت������ه للع������ني

اأهل اللغة ورغبته������م وعليه يجري الت�رشف 

والتوجي������ه على وفق ظاه������رة عامة حققت 

لهذا الل�شان العربي �شفات �شوتية وجمالية 

وجهه������ا الذوق املره������ف، والبن������اء املنطقي 

ج������راء �شياغة بديعة، وتعدي������ل مهم. كما  لإ

أ�شا�ض  يبدو اأن دعوى اإقامة املنت اللغوي، على ا

القيا�������ض مل يقل بها علماً واأن املتقدمني وهم 

أق������رب اإىل العربي������ة منا زمن������اً، واأل�شق بها  ا

مكاناً، واإن ذلك ينطوي يف الوقت عينه على 

خمالف������ة الواقع اللغوي يف العربية، والتغافل 

عن اجلانب الذوق������ي عند العرب الف�شحاء 

لفاظ على تلكم  الذي كان وراء نطقه������م بالأ

ال�ش������ورة اللغوي������ة ل على غريه������ا يف �شور 

. ف������اإن نظرتنا اإىل لغتنا 
)38(

القيا�ض اجلديد

الف�شح������ى لي�شت يف الواقع نظ������رة اإىل لغة 

نتح������دث بها فح�شب بل ه������ي نظرة مزدانة 

نها لغة اأقد�ض كتاب  جالل والعت������زاز لأ بالإ

دب  نها لغة الفكر والعلم والأ واأكرم تراث ولأ

مة  يف تالد الع�شور وطارفها والعربية لغة الأ

التي ل بديل لها عنها وهي ملك لكل النا�ض 

يتكلمونه������ا ولكن لي�������ض يف حقهم جميعا اأن 

. ويرجع 
)39(

يت�رشف������وا بها ح�شب اأهوائه������م 

أب������و الفتح ابن جني اأمر ه������ذه اللغة التي ل  ا

 اإىل 
)40(

يكاد يعلم بعدها ول يحاط بقا�شيها

ت�رشف العرب، وم������ا منحوا يف هذا امليدان 

من دق������ة و�شنعة عالية واإىل ما دلت الدللة 

عليه من حكمة العرب التي ت�شهد بها العقول 
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وتتنا�رش اإليه������ا اأغرا�ض ذوي التح�شيل فما 

ورد على وج������ه يقبل القيا�������ض، وتقتاد اإليه 

ن�شاف حمل عليها، ون�شب  دواعي النظر والإ

ال�شنع������ة فيه اإليها وما جتاوز ذلك فخفي مل 

تاأ�ض النف�������ض فيه، ووكل اإىل م�شادفة النظر 

ن�شان نظره،  مر ب������ه اأن يتهم الإ فيه وكان الأ

ول يخ������ف اإىل ادع������اء النق�ض فيما قد ثبت 

 
)41(

أ�شبابه. اهلل اأطنابه، واأح�شف باحلكمة ا

فقه اللغة العربية/ د. كا�سد الزيدي- جامعة املو�سل- �ض121.  -1

العربية تواجه الع�رش/ د. اإبراهيم ال�سامرائي- �ض��.  -2

ثري- �ض22. نظرات خا�سة يف قواعد ر�سم الكتابة العربية/ د. حممد بهجت االأ  -3

كلم العرب يف ق�سايا اللغة العربية/ د. ح�سن ظاظا- �ض�.  -4

طبقات النحويني اللغويني/ د. الزبيدي- �ض11. -�

العربية/ يوهان فك – ترجمة: رم�سان عبد التواب – �ض�1.  -�

لفاظ/ د. اإبراهيم اأني�ض- �ض�11. داللة االأ  -�

اخل�سائ�ض/ ابن جني- ج 1/ �ض�3.  -�

�رشح املف�سل/ ابن يعي�ض- ج �/ �ض1�3.  -�

10- علم اللغة/ د. علي عبد الواحد وايف-�ض�11.

11- التطور النحوي للغة العربية/ برج�سرت ا�رش – �ض103.

12- اخل�سائ�ض/ ابن جني- ج 1/ �ض�11.

13- نف�ض امل�سدر:12�-12�/1.

14- ال�ساحبي يف فقه اللغة و�سنن العرب يف كالمها/ ابن فار�ض- �ض��.

�1- نف�ض امل�سدر: 1/ �12- �12.

�1- كتاب �سيبويه/ حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون- ج 3- �ض�33.

�1- نف�ض امل�سدر: 1/ ��2��-2.

آل يا�سني- �ض�13. �1- م�سائل لغوية يف مذكرات جممعية/ ال�سيخ حممد ح�سن ا

�1- العني/ الفراهيدي- ج 3- �ض�21.

20- اخل�سائ�سي/ ابن جني- ج 1- �ض�1.

21- نظرات خا�سة يف قواعد ر�سم الكتابة- �ض�2.

22- دقائق الت�رشيف/ اأبو القا�سم املوؤدب- �ض44.

23- ال�سحاح/ اجلوهري- �ض344.

24- ل�سان العرب )مادة ن�سج( ج 3 – �ض201.

الهوام�ش



املفردة العربية بني �رصورة ال�ستعمال وجمال ال�سياغة

العــــــدد 535 ني�ســـــان  2222008

�2- نحو وعي لغوي/ د. مازن املبارك- �ض1�2.

�2- معجم اخلطاأ وال�سواب يف اللغة/ د. اميل يعقوب- �ض��2.

�2- يف ق�سايا اللغة والنحو/ د. اأحمد خمتار عمر- �ض142.

�2- �سذى العرف يف فن ال�رشف/ ال�سيخ اأحمد احلمالوي- �ض�3.

بنية يف العربية/ د. فا�سل ال�سامرائي- �ض�1- �1. �2- معاين االأ

30- ل�سان العرب )رهب(/ ج 1- �ض�43- �43.

31- اللغة بني املعيارية والو�سفية/ د.متام ح�سان- �ض42.

32- نف�ض امل�سدر، �ض41.

33- املثل ال�سائر يف اأدب الكاتب وال�ساعر.

34- نف�ض امل�سدر:ج 1 – �ض��2.

�3- احليوان/ اجلاحظ.

�3- التفكري الل�ساين يف احل�سارة العربية/ د. عبد ال�سالم امل�سدي- �ض��.

�3- العني/ الفراهيدي- ج 1- �ض�2.

�3- حركة الت�سحيح اللغوي يف الع�رش احلديث/ د. حممد �ساري حمادي – �ض�22.

�3- نحو وعي لغوي/ د. مازن املبارك- �ض��.

40- اخل�سائ�ض/ ابن جني- ج 2/ �ض��1.

41- نف�ض امل�سدر: ج 2- �ض��1��-1.
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ن�شانية ا�شتخداماً  يعد مفهوم الغرتاب Aliénation من اأكرث املفاهيم الإ

ن�شانية، ومن اأكرثها ق������درة على و�شف مظاهر  و�شيوعاً يف جم������ال العلوم الإ

ن�شان بالطبيعة واملجتمع،  ن�شاين والقهر الجتماعي عر عالقة الإ البوؤ�������ض الإ

ن�شانية يف  وهو ف������وق ذلك ي�شكل مدخاًل منهجي������اً مميزاً تعتمده العل������وم الإ

. واإذا كان مفهوم 
)1(

حتليل الظواهر ال�شتالبي������ة يف واقع احلياة الجتماعية

و�شاع  الغرتاب يُعتمد كاأداة حتليل منهجية يف درا�شة القهر الذي تفر�شه الأ

ن�شان، فاإن������ه يف الوقت نف�ش������ه ي�شكل منطلقاً  الجتماعي������ة القائم������ة على الإ

و�شاع ال�شيكولوجية الغرتابية للف������رد يف �شياق تفاعله  منهجياً لدرا�ش������ة الأ

ن�سانية املعا�رصة الدللت الإ

يف مفهوم الغرتاب

اأ�ستاذ الرتبية يف كلية الرتبية- جامعة الكويت

- العمل الفني: الفنان اأحمد اليا�ض

❁

❁

˜

د. علي �د. علي �أ�سعد وطفة�سعد وطفة
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مع معطيات وج������وده الجتماعي، وهو وفقاً 

لهذا الت�شور ياأخذ باأهمية التفاعل اجلديل 

ب������ني الجتماعي والنف�شي يف درا�شة ظواهر 

ن�شان املعا�رش. ال�شياع وال�شتالب عند الإ

وي�شه������د مفهوم الغرتاب تط������وراً كبرياً 

يف ذاته يتج������اوب فيه م������ع الطابع املتجدد 

ن�شانية  ن�شاين يف �شوء التحولت الإ للفكر الإ

اجلديدة املعا�رشة يف خمتلف ميادين احلياة 

وجتلياتها. ويف دائ������رة هذا التجدد الفكري 

للمفه������وم تطالعنا مفاهي������م فرعية جديدة 

الجتماعي  وال�شت������الب  الذاتي  كالغرتاب 

والغرتاب ال�شيكولوجي. ويالحظ اليوم اأن 

التيارات الفكرية اجلدي������دة املعنية باملفهوم 

حتاول اأن ت������وازن اليوم بني الروؤى املارك�شية 

لهذا املفهوم وب������ني الت�شورات التي يقدمها 

أبعاد  التحلي������ل النف�ش������ي يف درا�شة ور�ش������د ا

ن�شان. احلياة الغرتابية عند الإ

واإذا كان������ت نظرية مارك�������ض الغرتابية 

ت�شكل منطلق التحليل الكال�شيكي يف ميدان 

بحاث  ال�شياع وال�شتالب والغرتاب فاإن الأ

ال�شو�شيولوجية وال�شيكولوجية اجلديدة حول 

ألّح  املفهوم ذاته ل تقل اأهمية وخطورة. لقد ا

كارل مارك�������ض واأكد عل������ى اأهمية اجلوانب 

القت�شادي������ة يف مفه������وم الغ������رتاب، وهذا 

حي������ان اإىل اإغفال  التاأكي������د اأدى يف غالب الأ

ن�شانية  والإ ال�شيكولوجية  اجلوانب  وتهمي�ض 

بحاث يف جمال  . ولك������ن الأ
)2(

لهذا املفه������وم

عل������م النف�ض حول مفه������وم الغرتاب عملت 

وب�شورة م�شتمرة على حتقيق التوازن واإعادة 

العتبار اإىل اجلوانب ال�شيكولوجية للمفهوم 

يف دائرة الت������وازن والتناغم م������ن املعطيات 

ال�شو�شيولوجية. ويف ظل التطورات الفكرية 

اجلديدة ف������اإن التي������ارات الفكرية احلديثة 

تعم������ل با�شتم������رار على حتقي������ق امل�شاحلة 

والت������وازن ب������ني مفهوم الغ������رتاب املارك�شي 

ومفه������وم الغرتاب يف التحليل النف�شي. لقد 

اأدى تاأكي������د مارك�������ض على اأهمي������ة اجلوانب 

نتاج اأدى اإىل اإهمال  القت�شادية يف مفهوم الإ

ن�شانية له������ذا املفهوم حتى عند  اجلوانب الإ

ن�شاين ل يقف  نت������اج الإ مارك�������ض نف�شه. فالإ

عند حدود القت�ش������اد فح�شب بل يرمز اإىل 

ن�شانية برمته������ا، ويج�شد قدرة  الفعالي������ة الإ

ن�شان نف�شه عل������ى توليد املعطيات املادية  الإ

والنف�شية لوجوده.

ن�ش������ان كما يق������ول ه������رني ليفيبفر  فالإ

Henri Lefebvre: »يوؤث������ر يف الطبيع������ة 
ويتاأثر بها وهو عندما يغريها يتغري معها يف 

ن الواح������د، وبالتايل فاإن العالقة الن�شطة  الآ

ن�شان والطبيعة ل تنطوي على خفايا  بني الإ

ن ه������ذه العالقة تت������م عر العمل  أ�������رشار لأ وا

ن�شان ي�شتطيع عر العمل  ب�شورة مركزية، فالإ

اأن يتجاوز حدود احلياة العفوية املبا�رشة يف 
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أ�شياء متعددة،  الطبيع������ة، فهو ينتج ويب������دع ا

�شياء تلبي حاجاته، ولكنها يف الوقت  وهذه الأ

نف�شه تولد حاجات جديدة دون انقطاع، وهي 

يف الوقت نف�شه تعمل على تعديل احلاجات 

ن�شان لذاته  القائمة، ويف جمرى حتقي������ق الإ

�شياء، فاإن هذا احل�شور الذاتي ل  يف عامل الأ

ن�شان وا�شتالباً له، بل يرمز  يعني �شياعاً لالإ

)3(
اإىل منائه وازدهاره«.

ي������رى اإريك فروم، يف ه������ذا اخل�شو�ض، 

ن�ش������ان ينتج يف �شي������اق حياته مظاهر  اأن الإ

ن�شاين،  اإن�شانية متعددة مث������ل : الت�شال الإ

ب������داع، وحرية اتخ������اذ القرار  واحل������ب، والإ

يف وه������ي جت������ارب اإن�شانية م�ش������ادة ملفهوم 

الغ������رتاب. وه������و يف هذا ال�شي������اق يعلن اأن 

ن�شاين  �شمى للفعل الإ الف������ن ميثل النموذج الأ

ن�شان من  بو�شف������ه اإنتاجاً اإبداعياً ميك������ن الإ

جتاوز عملي������ة الو�شعية الغرتابية يف اجتاه 

أ الهوية وحتقيق  دللت اإن�شانية موؤكدة ملبدا

.Réalisation de soi ن�شانية الذات الإ

نتاج ودوره  ه������ذه الروؤى حول مفه������وم الإ

أو بو�شفه فعاًل  ن�شان، ا يف حتقيق اإن�شانية الإ

اإبداعياً يوؤ�ش�ض لت�شور حول مفهوم الغرتاب 

ن�شان  ذاته، فالغ������رتاب هو حالة ت�ش������ع الإ

خارج ذات������ه، حتت تاأثري ن�شق م������ن العوامل 

ن�شان، وتعطل عملية  التي تعيق اإنتاجي������ة الإ

ب������داع لديه، وتدم������ر اإمكانياته يف التعبري  الإ

احلر ع������ن وج������وده، فتمنع علي������ه ازدهاره 

ن�شاين.. وتفتحه الإ

تعريف املفهوم: ظه������ر مفهوم الغرتاب 

ول م������رة يف عام 1837 يف  Aliénation لأ
ا�شتخدامات فالري������ه Falret ليدل به على 

مظاهر ال�شطراب العقلي، وبداأ هذا املفهوم 

فيما بع������د يوظف يف جمال عل������م الجتماع 

 .
)4(

الجتماعي النف�������ض  وعل������م  والفل�شف������ة 

ول لهذه الكلمة على معنى  وينطوي املعنى الأ

نقل امللكية من �شخ�ض اإىل اآخر اإكراها. وقد 

ا�شتخ������دم الفيل�شوف الفرن�ش������ي جان جاك 

ن�شان  رو�شو مفهوم الغرتاب مبعنى حتول الإ

اإىل عبد للموؤ�ش�ش������ات الجتماعية والنماذج 

أن�شاأها وذلك يف �شياق تطور  ال�شلوكية التي ا

ن�شاين. التاريخ الإ

ويرى مارك�ض يف الغرتاب العملية التي 

ن�ش������ان اإىل حالة ت�شيوؤ حيث  يتح������ول فيها الإ

ي�شتعب������د من خ������الل العم������ل، وي�شبح بقوة 

�شواق. فالعمل براأي  عمله �شلعة تب������اع يف الأ

ن�شان، وهو الذي  مارك�ض هو الذي ط������ور الإ

زج به يف اأكفان العبودي������ة وزنزانات القهر. 

ن�شان  فالعم������ل كما ي������رى مارك�ض يخل������ق الإ

ويط������وره ولكنه ميت�������ض يف الوقت نف�شه كل 

)5(
قواه وي�شتعبده.

 Melvin هذا ويحدد مولف������ان �شومان

أ�شا�شي������ة ملفهوم  أبع������اد ا Seeman خم�ش������ة ا
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الغرتاب هي : احلرمان 

من ال�شلطة، غياب معنى 

للمعايري،  وغياب  احلياة، 

للقيم،  غي������اب  ث������م  ومن 

واإح�شا�������ض بالغرب������ة عن 

. ويعن������ي هذا 
)6(

ال������ذات

كل  عامة  ب�شورة  املفهوم 

أ�ش������كال القه������ر وم�شاعر  ا

البوؤ�������ض وال�شق������اء الت������ي 

ن�شان يف  الإ منه������ا  يعاين 

احلياة.

كينون������ة  ن�ش������ان  فالإ

واحلرية  العقل  جوهرها 

والعم������ل والنتم������اء وكل 

أن������ه اأن مي�ض  ما م������ن �شا

�شا�شية  بع������اد الأ ه������ذه الأ

يدفع  ال�شخ�شية  جلوهر 

ال�شخ�شي������ة اإىل حال������ة اغ������رتاب وا�شتالب. 

فالغرتاب يف ح������دود ما ننظر اإليه ونوظفه 

يف ه������ذه املقالة ه������و : الو�شعي������ة التي ينال 

فيها القهر والت�شل������ط والعبودية من جوهر 

ن�ش������ان، وه������و احلالة الت������ي تتعر�ض فيها  الإ

أو نف�شه لالغت�شاب  ن�ش������ان اأو عقله ا اإرادة الإ

والقه������ر والعتداء والت�شوي������ه. وبالتايل فاإن 

اأدوات الغرتاب ه������ي خمتلف اأدوات القهر، 

أن������ه اأن يعاند منو ال�شخ�شية  وكل م������ا من �شا

ن�شاني������ة وازدهارها وتفتحه������ا. ويف هذا  الإ

ال�شياق ميكن القول ب������اأن مظاهر الغرتاب 

أ�شكال اأحا�شي�ض مفرطة بالدونية،  تتبدى يف ا

والالمب������الة، والقهر، وال�شع������ف، والق�شور 

وال�شلبي������ة، والنهزامية. وتل������ك هي البوابة 

)7(
املنهجية ملفهومنا عن اغرتاب ال�شخ�شية.

وي�شري مفهوم الغرتاب اإىل احلالت التي 

أو  تتعر�ض فيه وحدة ال�شخ�شية لالن�شطار، ا

لل�شعف والنهيار، بتاأثري العمليات الثقافية 

والجتماعي������ة الت������ي تتم يف داخ������ل، اأو يف 
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داخل املجتمع. ومن هذا املنطلق فاإن العقد 

أو  النف�شية،  وح������الت ال�شطراب النف�شي، ا

زمة  التناق�ش������ات ت�شكل �شورة م������ن �شور الأ

الغرتابي������ة التي تع������رتي ال�شخ�شية. وهذا 

يعن������ي يف النهاية اأن مفه������وم الغرتاب ي�شري 

ن�شانية، حيث  اإىل النمو امل�شوه لل�شخ�شية الإ

ح�شا�ض  تفقد في������ه ال�شخ�شية مقوم������ات الإ

املتكامل بالوجود والدميومة.

أي�شاً  ومفه������وم الغرتاب ه������و احلال������ة ا

الت������ي يتعر�ض فيها جوهر ال�شخ�شية للق�رش 

ك������راه. فعندم������ا تتعر�������ض ال�شخ�شي������ة  والإ

أو  أو الثقايف، ا ن�شانية يف جوهرها العقلي، ا الإ

الجتماعي، لنوع م������ن الت�شويه والغت�شاب 

حتدث عملي������ة اغرتاب وت�شويه. ووفقاً لهذه 

ال�شيغة ميكن القول اإن مفهوم الغرتاب يف 

ال�شخ�شية يتحدد باجلوانب التالية : 

- حالت ع������دم التكي������ف النف�شي التي 

تعانيها ال�شخ�شية: عدم الثقة بالنف�ض، القلق 

امل�شتم������ر، الرهاب الجتماع������ي،  املخاوف 

املر�شية.

ح�شا�ض بالتما�شك والتكامل  - غي������اب الإ

الداخلي يف ال�شخ�شية.

- حال������ة دميوم������ة العق������د النف�شية التي 

تع������رتي ال�شخ�شي������ة : عق������دة اأوديب، عقدة 

اخل�شاء، عقدة النق�ض، عقدة ال�شطهاد.. 

اإلخ.

- �شع������ف اأحا�شي�ض ال�شعور بالهوية مثل 

: ال�شعور بالنتماء، ال�شعور باجلهد املركزي، 

ال�شع������ور باحلب، الثق������ة بالنف�������ض، ال�شعور 

من. ح�شا�ض بالأ بالقيمة، غياب الإ

أري������ك ف������روم اإن الغرتاب »منط  يقول ا

ن�ش������ان ك�شيء  م������ن التجربة يعي�������ض فيها الإ

غريب، وميكن القول اإن������ه اأ�شبح غريباً عن 

نف�ش������ه، اإنه ل يعود يعي�ض نف�شه كمركز للعامل 

فعاله، ولكن اأفعاله ونتائجها قد  وكمحرك لأ

أو الذين قد  اأ�شبح������ت �شادته الذين يطيعهم ا

. اإن الفك������رة ال�شائدة يف تفكري 
)8(

يعبده������م«

فروم عن اغرتاب هي فقدان النف�ض لذاتها 

ويف هذا الفقد يكت�شب ذاتاً لي�شت هي ذاتها 

أو ما يجب اأن تكون عليه حقاً. احلقيقية ا

أوثاناً ي�شجد  ن�شان وفقاً لفروم يبدع ا فالإ

لها واأ�شنام������اً يعبدها، وهن������ا يكمن جوهر 

الغ������رتاب عند اإيري������ك ف������روم. يف عملية 

الغرتاب، عند اأريك فروم، يتنازل املرء عن 

نف�شه اإزاء ا�شت�شالمه لقيم املجتمع ال�شائدة 

خا�شة يف املجتمع ال�شناعي احلديث، يقول 

يف كتاب������ه اخلوف من احلري������ة : » اإن الفرد 

يكف ع������ن اأن ي�شبح نف�شه اإن������ه يعتنق نوعاً 

م������ن ال�شخ�شية املقدم له من جانب النماذج 

احل�شاري������ة ولهذا فاإنه ي�شب������ح متاماً �شاأن 

)9(
خرين وكما يتوقعون منه اأن يكون. الآ

فمفهوم الغرتاب مفه������وم معقد يرتكز 



ن�سانية املعا�رصة يف مفهوم الغرتاب الدللت الإ

العــــــدد 535 ني�ســـــان  22�2008

�شا�شية للعملية  اإىل منظومة من العمليات الأ

الغرتابية، وميكن لنا يف هذا ال�شياق حتديد 

أ�شا�شية يف بنيته. أبعاد ا أربعة ا ا

ك������راه والت�شل������ط: العبودي������ة الت�شلط  الإ

ك������راه مفاهيم مركزي������ة تعتمد يف حتديد  الإ

ن�شان  ن�ش������ان، فالإ الو�شعي������ة الغرتابي������ة لالإ

امل�شتل������ب املغ������رتب اإن�شان فق������د حريته يف 

ن الغرتاب ل يك������ون اإل تغييباً  اجلوه������ر، لأ

ن�شان يكون حراً عندما ي�شتطيع  للحرية. فالإ

اأن ميتلك زم������ام نف�شه وي�شيطر على و�شطه 

الفيزيائ������ي والجتماعي، ويكون  ال�شخ�شي 

أ�شياء  ح������راً عندما يكون قادراً عل������ى اإبداع ا

تو�شع يف خدمته وت�شكل اأدواته يف اأن يكون 

أك������رث حرية واأكرث قدرة على التحكم بوجوده  ا

وم�شتقبل������ه. وعلى خالف ه������ذا الت�شور اإذا 

ن�شاين ياأخذ طابعاً ا�شتعبادياً  نتاج الإ كان الإ

ن�شان، عر عمليات القهر  م�ش������اداً حلرية الإ

ن�شان يتح������ول اإىل كائن  والت�شل������ط، ف������اإن الإ

م�شتلب مغرتب مهزوم بكل املعايري والدللت 

احلق������ة يف مفه������وم الغ������رتاب، ولذلك فاإن 

غياب امل�شارك������ة يف ال�شلطة اأو يف القرارات 

التي توجه حياته ووج������وده ي�شكل واحد من 

اأهم عوامل اغرتابه وا�شتالبه.

أ�شا�شياً  الالانتماء: ي�شكل الالانتماء ركناً ا

أركان مفهوم الغرتاب، فاأفراد الطبقة  م������ن ا

العامل������ة، عل������ى �شبيل املث������ال، لي�شتطيعون 

أث������ري يف احلي������اة الجتماعي������ة التي تعد  التا

اإنتاجاً منظماً للطبقة الرجوازية التي ت�شع 

الطبق������ة العاملة يف خدمته������ا، وهنا يف هذه 

ن�شان )اإن�شان الطبقة  احلالة ل يكون اإنتاج الإ

العامل������ة( يف خدمت������ه بل يتح������ول اإىل �شيء 

ن�شان ذات������ه، فالطبقة  خارجي ي�شتعب������د الإ

العاملة تنتج القوة الجتماعية والقت�شادية 

وهذه القوة تتحول م������ن جديد عر الطبقة 

الرجوازية اإىل قوة قهر وتدمري وعبودية �شد 

أنتجتها، وهذا يعني اأن  الطبقة العاملة التي ا

العمل هنا مل يعد اإن�شانياً بل هو قوة خارجية 

قاهرة، ففي جمتمع م�شتلب )كما هو احلال 

يف داخل طبقة اجتماعية م�شتلبة ( ل ي�شكل 

أداة لتحقيق الذات  ا النتم������اء الجتماع������ي 

والهوية. فمفهوم الغ������رتاب يقوم هنا على 

التناق�ض الجتماعي الذي يتمثل يف تق�شيم 

دوار الجتماعية وت�شتيت  العم������ل وجتزئة الأ

ن�شانية. ومن هذا املنطلق يتجلى  التجربة الإ

دوار،  الغرتاب هنا يف �ش������ورة �رشاع بني الأ

ول�شيم������ا يف م�شتوى ال�رشاع ب������ني النتماء 

مة  أو الدولة، بني النتماء اإىل الأ اإىل العائلة ا

وبني النتم������اء اإىل الطبقة الجتماعية، بني 

خر، ب������ني امل�شلحة  وع������ي الذات ووع������ي الآ

نا  الجتماعي������ة وم�شلحة الطبق������ة، بني الأ

خر، وهذه التناق�شات الجتماعية تعطل  والآ

أنها  عملية حتقيق ال������ذات الجتماعية كما ا
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متنع عملي������ة امل�شاركة يف الفعالية ال�شيا�شية 

ن�شان املحطم. لالإ

فالنتماء اإىل جماعة اأو طبقة اأو جمتمع 

يت�شم������ن و�شعية م������ن و�شعي������ات التجان�ض 

الجتماع������ي، وبالتايل ف������اإن حتقيق الذات 

أ�شا�ض بناء  الجتماعي������ة عملية تقوم عل������ى ا

خ������ر، وقد يكون هذا  عالق������ة اإيجابية مع الآ

أو �شخ�ض اأو طبقة.  خر جماعة اأو جمتمع ا الآ

واإذا كان������ت هن������اك تناق�ش������ات حقيقية يف 

طبيعة هذه النتماءات فاإن هذه التناق�شات 

مر من النتماء  متنع ال�شخ�ض يف نهاي������ة الأ

اإىل نف�ش������ه، اأي ت�شطره، وبالتايل فاإنها متنعه 

من امتالك هوية خا�شة، اأي ال�شعور بالكيان 

الواحد الذي ي�شتجمع خمتلف جتارب الفرد، 

ن�ش������ان معنى خا�ض  أو ال�شع������ور بامتالك الإ ا

ن�شانية. حلياته الإ

الوع������ي املزيف: ي�شكل الوع������ي بالن�شبة 

ن�ش������ان طريق������ة يف الوج������ود ومنهجاً يف  لالإ

الكينون������ة. والوعي هو التنظي������م الدينامي 

أو الكيفية  أن������ه احلال������ة ا للحي������اة النف�شي������ة ا

ن�شان مبوجبه������ا اأن ي�شبح  الت������ي يتمك������ن الإ

مو�شوع������اً لذات������ه، اأي اأن يجع������ل الفرد من 

نف�شه مو�شوعاً للمعرف������ة واأن يكون بالتايل 

عر وعيه بذاته �شيداً لنف�شه. ومن هنا فاإن 

اأي تناق�ض بني الواق������ع والتجربة من جهة، 

وبني الوعي الذات������ي من جهة اأخرى، ي�شكل 

ن�شاين. لقد  اأح������د اأهم عوامل الغ������رتاب الإ

اأدرك مارك�������ض هذه احلقيق������ة منذ البداية، 

وبنّي اأن الت�شورات اخلاطئة امل�شوهة اأو هذه 

التي تنقطع عن احلقيق������ة والتجربة ت�شكل 

اإح������دى اأهم العوام������ل الكابحة لعملية تطور 

ن�شان وتعمي������ق اإنتاجيته اخلالقة وت�شعه  الإ

يف دائرة الغرتاب. لق������د بينت درا�شاته يف 

اأن الوعي املزيف  ملاني������ة«  يديولوجية الأ »الأ

ه������و جمموعة من الت�ش������ورات اخلاطئة عن 

مر اإىل تزييف  الواقع التي توؤدي يف نهاية الأ

الواقع نف�شه وت�شوي������ه معطياته واإىل تعطيل 

ن�شان. التطور اخلالق لالإ

م������ر عندما نقابل بني  ونحن يف واقع الأ

الوع������ي والوجود فاإنه ميكن لنا اأن منيز بني 

الوعي الذي يتواف������ق مع معطيات التجربة، 

أ�شكال الوعي احلقيقي، وهذا  وهو �شكل من ا

الذي يتعار�ض مع التجربة املعا�شة وهو �شيغة 

اأخرى للوعي املزيف. فالوجود جتربة معا�شه 

دون اأن تكون كل جتربة داخلة بال�رشورة يف 

فراد  حقل الوع������ي، وهذا ين�شح������ب على الأ

واجلماع������ات. فالوعي املزي������ف ي�شكل حالة 

من اأكرث حالت الغ������رتاب ح�شوراً واأهمية 

ن�شاني������ة. فالعلماء يقابلون بني  يف احلياة الإ

الوع������ي والوجود، اأي ب������ني املعرفة والواقع، 

ويحاول������ون اخت�شار امل�شافة الفا�شلة بينهما 

أو اأدنى من  فيك������ون الوعي ق������اب قو�ش������ني ا
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احلقيقة املعيو�ش������ة وذلك مب�شاعدة اأدواتهم 

العلمية واملعرفية.

أو الوعي  فالفيل�شوف يحلل حقل املعرفة ا

ويدر�������ض نظام الت�ش������ورات اخلا�شة بوجود 

ن�ش������ان وذل������ك بالعالقة م������ع مفهومه عن  الإ

ن�ش������ان الكلي، وعامل  ن�ش������ان مثل مفهوم الإ الإ

الجتم������اع يوازن بني ت�شورات������ه عن احلياة 

الجتماعية م������ع احلقيق������ة ال�شو�شيولوجية 

الواقعي������ة، مب������ا ي�شمح ل������ه ببن������اء نظريته 

أنه عامل النف�������ض اأو عامل  الجتماعي������ة ،كم������ا ا

التحلي������ل النف�شي يقابل بني وعي الفرد كما 

يتبدى ع������ر تق�شياته الكلينيكية مع مفهوم 

ن�ش������ان كما يراه عر منظومت������ه الفكرية،  الإ

وهذا ما نراه عند فروم الذي قارن بني وعي 

أ�شمايل مع مفهوم  ن�ش������ان يف املجتم������ع الرا الإ

ال�شح������ة العقلية للف������رد. وباخت�ش������ار فاإن 

هذا التباعد ب������ني التجربة واملعرفة، اأو بني 

الوعي والوجود، يو�شح لنا مفهوم الغرتاب 

بو�شف������ه وعياً مزيفاً ميكن اأن يقارن بالوعي 

أ�ش������كال الوعي  املو�شوعي، وه������و �شكل من ا

الذي يت�شكل من قبل مالحظ خارجي ويرمز 

اإىل حقيقة وجودية اأو حتديد ذاتي للحقيقة 

املو�شوعية.

ن�شان ل  اجلم������ود والنقطاع: يك������ون الإ

يك������ون م�شتلباً عندم������ا ل ي�شتطي������ع جتاوز 

الو�شعيات النف�شي������ة واحلالت الجتماعية 

ن�شان الذي  الت������ي حتا�رشه وحتيط ب������ه. فالإ

�شياء ول يتغري يق������ع يف م�شتنقع  ل يغ������ري الأ

اجلمود والعدمية الغرتابية. وهذا يعني اأن 

ن�شان الذي ل يوؤثر يف و�شطه ول يجدد يف  الإ

معامل وجوده هو اإن�شان يعي�ض حالة اغرتابية 

اإىل حّد كبري. فاملارك�شية تفرت�ض وجود نزعة 

ن�شان  أ�شا�شية نحو النمو الديالكتيكي عند الإ ا

نية فوراً، ومن  يف اجتاه جتاوز الو�شعيات الآ

هذا املنطل������ق ومن اأجل اإزال������ة التناق�شات 

التي تعرت�ض �شبي������ل هذا النمو الديالكتيكي 

ن�شان على بناء اأدوات  ن�شان يعمل الإ عند الإ

نظمة  أ�شياء متج������ددة )مث������ل الأ جدي������دة وا

الجتماعية اجلديدة( وبهذه الطريقة عينها 

تعمل هذه احلركة الديالكتيكية على اإ�شباع 

احلاجات املتجددة وه������ي يف دائرة حركتها 

هذه تع������دل هذه احلاج������ات وتغريها يف اآن 

واحد.

ن�شان كائن متغ������ري وهذا التغري وهو  فالإ

ل يبحث عن و�شعي������ة ثابتة نهائية بل وعلى 

خ������الف ذلك ي�شع������ى اإىل حتقيق حركة تغري 

أ�شكال جديدة  دينامية ديالكتيكية يف اجتاه ا

من ال�شلطة واأمناط متجددة من النتماءات 

ن�شان  ن�شان امل�شتلب هو الإ الجتماعي������ة، والإ

ال������ذي يعي�ض حالة جم������ود متنعه من جتاوز 

نف�شه والظ������رف الذي يحيط ب������ه، اأي هذا 

الذي ينغلق على ذات������ه ول ي�شتطيع املبادرة 
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ن�شان  جناز والعقل. وبالت������ايل فاإن الإ اإىل الإ

يعي�������ض ن�شقاً م������ن التناق�ش������ات الكبرية يف 

خمتلف جوانب حياته ووج������وده. وميكن لنا 

يف امل�شت������وى النظ������ري اأن نفرت�������ض اأن هذه 

التناق�ش������ات توج������د يف اأ�ش������ل كل ممار�شة 

اإن�شانية ويف كل عملية اأو مرحلة من مراحل 

ن�شاين باملعنى  ن�شاين باملعن������ى الإ نت������اج الإ الإ

الوا�شع للكلمة.

ن�شان ميتلك نزعة �شيكولوجية لتحقيق  والإ

التوازن اإزاء ه������ذه التناق�شات وتتجلى هذه 

النزعة يف منظومة م������ن العمليات النف�شية 

الت������ي تفعل فعلها يف حتقي������ق التوازن الفرد 

ومتا�شك������ه اإزاء التناق�ش������ات التي يواجهها. 

ه������ذه العمليات النف�شي������ة تعمل على حتقيق 

التوازن ب������ني جتربة الفرد وب������ني ت�شوراته 

العاك�شة لهذه التجربة، ومبعنى اآخر حتدث 

هذه العمليات توازناً حقيقياً بني وجود الفرد 

أنها تعم������ل على حتقيق التوازن  وذاته، كما ا

بني الهوية الفردية و�ش������ورة الفرد عن ذاته 

وهذا ين�شحب على خمتلف التناق�شات التي 

ن�شانية  تفر�ض نف�شها يف حق������ل التجربة الإ

للفرد اأي يف خمتل������ف الجتاهات واملواقف 

والقيم ال�شادرة عن الفرد.

بداعية  وتعتمل يف ذات الفرد النزعة الإ

جنب������اً اإىل جن������ب م������ع النزع������ة التوفيقية. 

ب������داع  ن�ش������ان مفط������ور عل������ى نزع������ة الإ فالإ

نية  والتجديد والبتكار وجتاوز اللحظات الآ

أ�شمل تتجاوز احلالت  يف اجتاهات اأرحب وا

ن�شان يعي�ض  الراهنة بو�شعيات م�شتجدة. والإ

حالة �رشاع م�شتمرة بني النزعة اإىل التوازن 

والنزعة اإىل التجديد والبتكار، وبالتايل فاإن 

هذا ال�رشاع املركزي )توازن وابتكار( يدخل 

يف �شل������ب التناق�شات العاطفي������ة والنف�شية 

والعقالني������ة ويف خمتل������ف مظاه������ر احلياة 

ن�شان نظاماً  ن�شان. ويعي�ض الإ النف�شية عند الإ

معقداً من التناق�شات املتداخلة واملت�شابكة 

يف اجتاهات اأفقية وعمودية رئي�شية وجزئية. 

فالتناق�ض بني جتربة الفرد اخلا�شة ووعيه 

مبعطي������ات هذه التجرب������ة ي�شتجمع يف ذاته 

خمتل������ف التناق�شات النفعالي������ة والعقالنية 

الت������ي تتجلى يف احلب واحلق������د والكراهية 

مل والطموح والنفتاح. والأ

اخلال�سة:

يغطي مفهوم الغرتاب خمتلف الن�شاطات 

ن�شاني������ة والفعاليات الجتماعية ومن هنا  الإ

يجري التاأكيد اليوم عل������ى الطابع ال�شمويل 

لهذا املفهوم الذي يتجاوز حدود الن�شاطات 

أو ال�شيا�شي، وهذا  ذات الطابع القت�شادي ا

يعني التحفظ عل������ى املوقف املارك�شي حيث 

يتم توظيف مفهوم الغرتاب يف الرتكيز على 

اجلوان������ب القت�شادي������ة وال�شيا�شية للنظام 

أ�شمايل. اإذا كان مفهوم الغرتاب يقارب  الرا
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ن�شاين بالدرا�ش������ة والتحليل، واإذا  ال�رشط الإ

أ مع  كان حتليل الظاه������رة الغرتابية قد بدا

أ فيه������ا الت�شاوؤل يدور حول  اللحظة التي بدا

نظم������ة الجتماعي������ة القائمة  دور بع�������ض الأ

أ�شمايل، ف������اإن ذلك كله لمينع  كاملجتم������ع الرا

من التفكري يف و�شعية الفرد ومعاينة �رشوط 

وج������وده الفردي والنف�شي وم������ن ثم حتليلها 

من خالل مفهوم الغرتاب ذاته. وهنا يجب 

التاأكيد عل������ى اأهمية وحدة العوامل النف�شية 

والجتماعية بو�شفها عوامل بنائية متكاملة 

يف عملية الغرتاب.

لقد اعتمد املارك�شيون مفهوم الغرتاب 

أ�شمايل  دانة النظ������ام الرا أ�شا�شياً لإ منطلق������اً ا

برمته. وهم مع ذل������ك ل يرف�شون اجلوانب 

الفل�شفية لهذا املفه������وم التي تت�شل مبفهوم 

�شل،  ن�ش������ان ذاته وبغاياته الوجودية يف الأ الإ

وبعب������ارة اأخ������رى لميكنهم رف�������ض العوامل 

الفردي������ة وال�شيكولوجي������ة يف بن������اء مفه������وم 

الغ������رتاب. وعل������ى الرغم م������ن النتقادات 

املوجهة للت�شورات املارك�شية حول الغرتاب 

أي�ش������اً اأن ننكر اأهمية  أبداً ا فاإن������ه ل ميكننا ا

التي  والقت�شادية  الجتماعي������ة  اجلوان������ب 

جتد تقديراً اأكر يف الفكر املارك�شي. ويف كل 

حوال يتوجب علينا األ نغلق بوابات الفهم  الأ

ن هذا املفهوم  اخلا�ض مبفه������وم الغرتاب لأ

أبع������اداً اقت�شادية واجتماعية ونف�شية  ياأخذ ا

تت�شف بالتنوع والتعدد.

همي������ة مبكان يف ه������ذا ال�شياق  وم������ن الأ

اأن ندرك باأن الفه������م »ال�شيكو�شو�شيولوجي« 

)النف�ش������ي الجتماعي( ميكنن������ا من الك�شف 

ع������ن امل�شافة التي تف�ش������ل بني جتربة الفرد 

اخلا�ش������ة وجتارب اجلماع������ات التي ينتمي 

اإليها. فمفه������وم الغرتاب ي�شف لنا ال�رشط 

ن�شاين وي�شاع������د يف حتليل حقل النتماء  الإ

الجتماعي للفرد ويغط������ي يف الوقت نف�شه 

الفعالي������ات النف�شية الت������ي تعتمل يف داخل 

أداتي ميكننا من  الفرد. فالغ������رتاب مفهوم ا

حتليل تاأثري ال�رشوط اخلارجية والداخلية يف 

ت�شكيل وعي الفرد وتوازنه النف�شي. وبعبارة 

اختتامية ميكننا القول باأنه ل ميكن اختزال 

أبع������اده النف�شية  مفه������وم الغرتاب اإىل اأحد ا

أو الجتماعية، ب������ل وعلى خالف ذلك فاإنه  ا

هذا املفهوم يجد ماهيت������ه وخ�شو�شيته يف 

وحدت������ه اجلدلية اجلامعة ما ب������ني النف�شي 

ال�شو�شيولوج������ي  ماب������ني  اأو  والجتماع������ي 

يديولوجية  وال�شيكولوجي خ������ارج الدللة الأ

وال�شيا�شي������ة للمفهوم، وبالتايل ف������اإن الفهم 

عمق لدللة هذا املفهوم ل يكون اإل بقراءة  الأ

أني������ة لنظام التفاعل بني العوامل النف�شية  متا

والجتماعية املولدة ملفهوم الغرتاب وذلك 

يديولوجية التي مني  بعيداً عن ال�شبغ������ة الأ

بها يف بع�ض النظريات.
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مام عبد القاهر  مور البارزة يف درا�شات البالغي������ني- ول�شيما الإ م������ن الأ

حكام النحوية،  �شافية التي ت�شتفاد من الأ اجلرجاين- الرتكيز على املعاين الإ

دوات واجلمل وغريها؛  والبتعاد ع������ن البحث يف الوظائ������ف التي مت�������ض الأ

حكام ل يكون اإّل بقدر ما توحيه من معان وظالل. فاهتمامهم بهذه الأ

وما النظم عند عبد القاهر اإّل توخي »معاين النحو واأحكامه بني الكلم. 

ا يريد املعاين  ول يق�ش������د بالنحو معناه ال�شّيق الّذي فهمه املتاأخ������رون، واإمّنّّ

داب- جامعة تلم�سان )اجلزائر(. اأ�ستاذ يف كلية الآ

العمل الفني: الفنان �سعد يكن. 
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❁

❁

˜

د. عبد اجلليل م�صطفاويد. عبد اجلليل م�صطفاوي
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�شافية التي ي�شّورها الّنحو. وبذلك ر�شم  الإ

عج������از طريقاً جدي������داً للبحث  يف دلئل الإ

النح������وي جت������اوز اأواخر الكلم������ة وعالمات 

عراب، وبنيَّ اأن لل������كالم نظما واأن رعاية  الإ

هذا النظم واّتباع قوانين������ه هي ال�ّشبيل اإىل 

)1(
فهام«. بانة والإ الإ

أّن  أّكد بع�������ض الّدار�شني املحدثني ا وقد ا

مام عبد القاهر يف  الّطريق ال������ّذي فتحه الإ

الدرا�ش������ات الّنحوية يتما�ش������ى مع اأحدث ما 

أّيامنا  و�ش������ل اإليه علم الل�شان احلدي������ث يف ا

أّن اللغة  آراء. فما قّرره علماء اليوم من ا من ا

لف������اظ بل جمموعة  لي�ش������ت جمموعة من الأ

 )systeme de rapports(العالقات من 

�شا�ض الّذي بنى عليه عبد القاهر كل  هو الأ

 .
)2(

تفك������ريه اللغوي مند اأكرث من ت�شعة قرون

ثم اإنه ا�شتط������اع اأن يجمع يف نظرية واحدة 

بني نظريت������ني: نظرية القواع������د التحويلية 

التوليدية ونظري������ة البنيوية الوظيفية؛ وهو 

مر ال������ذي ت�شعى اإليه اأح������دث الدرا�شات  الأ

)3(
اللغوية يف وقتنا.

واحل������ق اإنن������ا ق������د وجدن������ا-  يف حدود 

اطالعنا على م�شادر البالغة العربية- بع�ض 

البالغيني، ويف مقدمتهم ال�شيخ عبد القاهر 

اجلرجاين، ق������د قفزوا بالقواع������د النحوية 

قفزة نوعية خل�شت النحو العربي من اإ�شار 

ح������كام الوظيفية اجلافة، وخرجت به اإىل  الأ

ف�ش������اءات اأكرث رحابة متثل������ت يف اإجراءات 

تطبيقي������ة حتليلي������ة للنظم الق������راآين وكالم 

أ�شلوبية  العرب؛ فقد حتّول النحو اإىل درا�شة ا

)4(
تعبريية تعنى باملعنى اأولً واأخرياً.

و�شن������ورد من������اذج ههن������ا م������ن حتليالت 

�نّي من خالله������ا كيف فهموا  البالغيني لنب�����

اأحكام النح������و وقوانينه، وكي������ف اأفادوا من 

ذلك يف اإبراز املع������اين والظالل التي توحي 

من������اط الثابتة التي  به������ا تلك القواع������د والأ

وائ������ل. ففي باب التقدمي  و�شعه������ا النحاة الأ

والتاأخ������ري جن������د عب������د القاه������ر اجلرجاين 

)ت�471ه�( ياأخذ على النحاة املتقدمني كونهم 

�شلوب الذي يحمل كثرياً من  مل يعنوا بهذا الأ

عجاز  أ�رشار البالغة ولطائفها، وعجائب الإ ا

القراآين ودقائقه.

أّنا مل جندهم  يقول يف هذا ال�شاأن: »اعلم ا

�شل غري  اعتمدوا فيه �شيئاً يجري جمرى الأ

العناية والهتمام. قال �شاحب الكتاب* وهو 

يذكر الفاعل واملفعول، كاأنهم يقدمون الذي 

أن������ه اأعنى، واإن كانا  بيانُ������ه اأهّم لهم وهم ب�شا

جميعاً يهّمانهم ويعنيانهم، ومل يذكر يف ذلك 

مثالً.. ولتخيُّلهم ذلك قد �شغر اأمر التقدمي 

والتاأخ������ري يف نفو�شه������م وهّونوا اخلطب فيه 

حت������ى اإنك لرتى اأكرثهم ي������رى تتّبعه والنظر 
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فيه �رشباً من التكلف. ومل تر ظناً اأزرى على 

)5(
�شاحبه من هذا و�شبهه«.

فالتق������دمي والتاأخري يف الق������راآن الكرمي 

وكالم العرب، كما ي������رى عبد القاهر، لي�ض 

أبعد  جم������ّرد عناي������ة واهتمام، بل هو �ش������يء ا

من ذل������ك؛ اإذ به تتباين العب������ارات وتتفاوت 

�شالي������ب، فيعل������و هذا وي�شف������ل ذلك، وبه  الأ

أو ينحّط اإىل  يرق������ى الكالم اإىل �شحر البيان ا

الركاك������ة والبتذال. وهو،مثلم������ا يوؤّكد، باب 

أنعم  ل ي������درك ف�شيلته اإل م������ن تدّبر اللغة وا

ألوانها وت�شكيالتها  النظر يف ظالل معانيها وا

الت������ي تتباين بح�ش������ب مقت�شي������ات التاأليف 

حوال. والأ

ولكي يو�ّشح ه������ذه الفكرة ويبنّي قيمتها 

اجلمالية واملعنوية ي������ورد جملة من النماذج 

آني������ة وال�شعرية،ثّم يحلله������ا حتلياًل فنياً  القرا

�شاليب  يوح������ي بعمق تاأّمله وح�ش������ن تدّبره لأ

ا  أَنَت َفَعلَْت َهَذ أَا العربية. ففي قول������ه تعاىل:»ا

 يحاول اأن ي�رشح �شبب 
)6(

بَْراِهيُم« آِلَهِتنَا يَا اإِ ِبا

تق������دمي ال�شمري )اأنت( عل������ى الفعل فيقول: 

أنه������م مل يقولوا ذلك له عليه  »..ل �شبه������ة يف ا

ال�ش������الم وهم يريدون اأن يق������رَّ لهم باأّن ك�رش 

�شنام قد كان، ولكن اأن يقّر باأنه منه كان.  الأ

أاأنت  أ�ش������اروا له اإىل الفع������ل يف قولهم:ا وقد ا

فعلت، وقال هو عليه ال�شالم يف اجلواب: بل 

فعله كبريهم هذا؛ول������و كان التقدير بالفعل 

)7(
أو مل اأفعل«. لكان اجلواب: فعلت ا

فتقدمي ال�شم������ري )اأنت( ههنا ورد لنكتة 

ن الغر�ض  بالغية وغاية فنية مق�ش������ودة؛ لأ

من ال������كالم هو ال�شوؤال ع������ن الفاعل ولي�ض 

الفعل؛ اإذ الفعل معلوم من قوم اإبراهيم عليه 

ال�ش������الم، فهم قد عاين������وا اأ�شنامهم ووقفوا 

عليها فوجدوها حمطمة مه�ّشمة.

ولناأخ������ذ منوذج������اً اآخر، م������ن غري باب 

بيات لل�شاعر  التقدمي والتاأخري، وهو هذه الأ

)8(
الّرقيق البحرتي الذي يقول مادحاً:

ـــــْن قـــد تــرى ـــلـــْونـــا �ــــرصائــــَب َم َب

ــا �ــرصيــَب ــفــتــٍح  ل راأيــــنــــا  اإْن  فــمــا 

ـــــــــَدْت لـــه احلـــادثـــا ْب هـــو املــــــرُء اأَ

ليَبا �سَ وراأيـــــًا  و�ــســيــكــًا  عــزمــًا  ُت 

دد ـــــوؤ �ـــــس خـــــُلـــــَقـــــْي  يف  ــــل  تــــنــــقَّ

َمهـيَبا ــًا  وبــاأ�ــس ـــى  ُمـــرجَّ �ــســمــاحــًا 

�ــســارخــًا جــئــَتــه  اإْن  فكال�سيف 

ُم�ستثيَبا جــئــَتــه  اإْن  وكــالــبــحــر 

فعبد القاهر اجلرجاين يتكئ، يف حتليل 

بيات، على معطيات علم النحو التي  هذه الأ

تغدو عند مفاتيح يالم�������ض بها لغة ال�شاعر 

أيتها قد راقت������ك، وكرثت  فيق������ول: »ف������اإذا را

عندك، ووجْدَت لها اهتزازاً يف نف�شك فعد 

فانظر يف ال�شبب وا�شتق�ض يف النظر،فاإنك 
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أنه  تعل������م �رشورة اأن لي�������ض اإل ا

أخ������ر وع������رف ونكر،  ق������دم وا

حذف واأ�شم������ر، واأعاد وكّرر، 

وتوخّى على اجلملة وجها من 

الوج������وه الت������ي يقت�شيها علم 

الّنحو، فاأ�ش������اب يف ذلك كلّه، 

أتى  ثّم لط������ف مو�شع �شوابه وا

ماأتى يوجب الف�شيلة.

أّول �شيء  أّن ا أف������ال ت������رى ا ا

يروق������ك منه������ا قوله:هو املرء 

اأبدت ل������ه احلادثات، ثّم قوله: 

تنقل يف خلقي �ش������وؤدد بتنكري 

ال�شوؤدد واإ�شافة اخللقني اإليه، 

وعطفه  فكال�شيف  قول������ه:  ثّم 

ّن  ؛ لأ أ بالفاء مع حذف������ه املبتدا

املعن������ى ل حمالة: فهو كال�شي������ف، ثّم تكريره 

أْن قرن اإىل كّل واحد  الكاف يف)و كالبحر(،ثّم ا

من الت�شبيهني �رشطا جوابه فيه، ثّم اأن اأخرج 

من كل واحد م������ن ال�رشطني حال على مثال 

خر، وذلك قوله: )�شارخاً(  ما اأخرج م������ن الآ

هناك و)م�شتثيباً( ههنا. ل ترى ح�شنا تن�شبه 

أو ما هو  اإىل النّظم لي�ض �شبب������ه ما عددت، ا

ل  . فتاأّم
)9(

يف حكم ما عددت، فاعرف ذلك«

مام  كيف حتّولت القواع������د النحوية عند الإ

عب������د القاهر اجلرج������اين اإىل �شيء يتحّرك، 

�شيء يخفي وراءه اأ�رشاراً وظاللً. 

وقد نهج الزخم�رشي )ت� 538ه�( ال�شبيل 

نف�شه الذي ر�شمه عب������د القاهر؛ فقد حفل 

م�شّنف������ه )الك�ّشاف( بنم������اذج لحت�شى حلّل 

�شعار. فهو يقف  يات والأ فيها عديداً من الآ

عند دللة التعبري ب�شيغة امل�شارع )تُ�شبح(، 

أَن������َزَل ِمَن  َ ا أَنَّ اهللَّ أمََلْ تَ������َر ا يف قوله تع������اىل: »ا

 ،
)10(

ًة« �رَشَّ ْر�������ضُ خُمْ َم������اِء َماًء َفتُ�ْشِبُح الأَ ال�شَّ

قائاًل: »فاإن قلت: ه������اّل قيل: فاأ�شبَحْت، وملَ 

�رُشَف اإىل لفظ امل�ش������ارع؟ قلُت: لنكتة فيه، 

أثر املطر زماناً بعد زمان،  وهي اإفادة بق������اء ا
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أنعم عليَّ فالن ف������اأَروُح واأغدو  كما تق������ول: ا

�شاكراً له، ولو قل������َت: فُرْحُت وَغدوُت مل يقع 

)11(
ذلك املوقع«.

َذا َخلَ������ْواْ  وي�������رشح يف قول������ه تع������اىل: »َواإِ

ا نَْحُن  َ منَّ نَّا َمَعْك������ْم اإِ ىَل �َشَياِطيِنِه������ْم َقالُ������واْ اإِ اإِ

 ترابط اجلمل وتاآلفها فيقول: 
)12(

ُم�ْشتَْهِزئُوَن«

أنَّى تعلّق )اإمنا نحن م�شتهزئون(  »فاإن قلت: ا

ّن قوله  بقوله )اإّنا معكم(؟ قلُت:هو تاأكيد؛ لأ

)اإّنا معكم( معناه الثبات على اليهودية وقوله 

�شالم ودفع له  )اإمّنا نحن م�شتهزئون( رّد لالإ

ّن امل�شتهزئ بال�ش������يء امل�شتخّف به  منه������م؛ لأ

أو ا�شتئناف  منك������ر له دافع؛ لكونه معتّداً به، ا

كاأّنهم اعرت�شوا عليهم حني قالوا اإّنا معكم، 

أّنكم معنا-  فقالوا: فم������ا بالكم - اإن �ش������ّح ا

�شالم، فقال������وا: اإمّنا نحن  توافق������ون اأهل الإ

)13(
م�شتهزئون«.

أي�شاً حتليل������ه العجيب للمكّونات  ل ا وتاأّم

اللفظية والرتكيبية يف قوله تعاىل: »َوا�ْشتََعَل 

أ�ش������ار اإىل ف�شاحة  ؛ فقد ا
)14(

أْ�������ضُ �َشيْباً« ا الرَّ

العب������ارة مبيناً م������ا فيها م������ن تنا�شق وح�شن 

تركيب،فقال: »�شبه ال�شيب ب�شواظ النار يف 

ه  بيا�شه واإنارته وانت�ش������اره يف ال�شعر، وف�شوِّ

في������ه واأخذه منه كل ماأخذ با�شتعال النار، ثم 

أ�شند ال�شتعال  اأخرجه خمرج ال�شتعارة، ثم ا

أ�ض واأخرج  اإىل م������كان ال�شعر ومنبته وهو الرا

أ�ض اكتفاء بعلم  ال�شيب مميزاً، ومل ي�شف الرا

أ�������ض زكريا؛ فمن ثم ف�شحت  أنه را املخاطب ا

)15(
هذه اجلملة و�شهد لها بالبالغة«.

وف�������رش دلل������ة اق������رتان اللي������ل باملفعول 

 ُ ل������ه والنهار باحل������ال يف قوله تع������اىل: »اهللَّ

الَّ������ِذي َجَعَل لَُكُم اللَّيْ������َل ِلتَ�ْشُكنُوا ِفيِه َوالنََّهاَر 

، وعدم جعلهما حالني اأو مفعولً 
)16(

اً« ُمبْ�رشِ

لهم������ا ملراعاة حق املقابل������ة والتطابق بينهما 

ن  قائ������اًل: »هما متقابالن من حيث املعنى؛ لأ

نه  خر؛ ولأ كل واح������د منهما يوؤدي م������وؤّدى الآ

لو قيل: لتب�رشوا فيه، فاتت الف�شاحة التي 

�شناد املجازي، ولو قيل �شاكناً- والليل  يف الإ

يجوز اأن يو�شف بال�شكون على احلقيقة، األ 

ترى اإىل قولهم: ليل �شاج و�شاكن ل ريح فيه- 

     
)17(

مل تتميز احلقيقة من املجاز«.

ثري فقد وجدناه  ا �شياء الدي������ن بن الأ أّم ا

أي�شاً، يف �������رشح الن�شو�ض، على  يعتم������د هو ا

التحلي������ل والتطبيق يف �ش������وء معطيات علم 

النحو كما يف قوله تعاىل: »َفَحَملَتُْه َفانتََبَذْت 

ىَل ِجْذِع  أََجاءَها امْلََخا�ُض اإِ ، َفا ّياً ِبِه َمَكاناً َق�شِ

النَّْخلَ������ِة َقالَْت يَا لَيْتَِني ِم������تُّ َقبَْل َهَذا َوُكنُت 

ية دلياًل  . فقد راأى اأن يف الآ
)18(

ن�ِشّياًً« نَ�ْشياً مَّ

عل������ى اأن حملها به وو�شعها اإياه كانا يف زمن 

نه  »عطف احلم������ل والنتباذ اإىل  ق�ش������ري؛ لأ

امل������كان الذي م�شت اإليه واملخا�ض الذي هو 
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الطلق بالفاء، وهي للفور. ولو كانت كغريها 

من الن�ش������اء لعطف بثمَّ الت������ي هي للرتاخي 

خرى »ُقِتَل  أنه قد جاء يف الأ واملهلة؛ األ ترى ا

أَيِّ �َشْيٍء َخلََقُه*ِمن  أَْكَفَرهُ*ِم������ْن ا ن�َش������اُن َما ا الإِ

؛ 
)19(

َهُ« ِبيَل يَ�رشَّ َرهُ* ثُ������مَّ ال�شَّ نُّْطَفٍة َخلََقُه َفَقدَّ

فلم������ا كان بني تقدي������ره يف البطن واإخراجه 

منه م������دة مرتاخية عطف ذل������ك بثّم، وهذا 

بخ������الف ق�شة م������رمي عليه ال�ش������الم فاإنها 

)20(
عطفت بالفاء«.

ث������م يذكر اأن املف�رشي������ن اختلفوا يف مدة 

حم������ل مرمي عليها ال�شالم؛ فم������ن قائل اإنها 

حملت كباقي الن�شاء،ومن قائل اإن املدة كانت 

أيام، وقيل اأكرث من ذلك، بينما راأى هو  ثالثة ا

نها دّلت �رشاحة  ي������ة مزيلة للخالف؛ لأ اأن الآ

على اأن  »احلمل والو�شع كانا متقاربني على 

الف������ور من غري مهلة، ورمبا كان ذلك يف يوم 

)21(
أو اأقل«. واحد ا

أي�شاً قوله  يات الت������ي تناوله������ا ا وم������ن الآ

ن�شاُن م������ا اأكفره، من اأيِّ �شيء  تعاىل»ُقتل الإ

ره، ثم ال�شبيَل  خلق������ه، من نطفٍة خلقه فق������دَّ

 .
)22(

أن�رشه« ي�رّشه، ثم اأماته فاأقره، ثم اإذا �شاء ا

فقد قال مبيناً دللة احلروف العاطفة: »األ 

أنه ملا قال )من نطفٍة خلقه( كيف قال  ت������رى ا

ن التقدير ملا  ره( ومل يقل )ثم قدره(؛ لأ )فق������دَّ

كان تابعاً للخلقة ومالزماً لها عطفه بالفاء، 

ن  ه(؛ لأ وذلك بخ������الف قوله )ثم ال�شبيل ي�رشَّ

بني خلقه وتقديره يف بطن اأمه وبني اإخراجه 

من������ه وت�شهي������ل �شبيله مهلة وزمان������اً؛ فلذلك 

عطفه بثم. وعل������ى هذا جاء قوله تعاىل »ثم 

ن بني  أن�رشه«؛ لأ أمات������ه فاأقره، ثم اإذا �ش������اء ا ا

اإخراجه م������ن بطن اأمه وبني موت������ه تراخياً 

وف�شحة، وكذلك بني موته ون�شوره عطفهما 

ن�شان واإقباره  بث������م. وملا مل يكن بني م������وت الإ

      
 )23(

تراخ ول مهلة عطفه بالفاء«.

أي�شاً اإفادت������ه من علم النحو يف  وتظهر ا

ن�َشاَن  حتليله قول������ه تعاىل: »َولََقْد َخلَْقنَ������ا الإِ

ن ِطنٍي* ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطَفَة َعلََقًة  ن �ُشاَللٍَة مِّ ِم

ا امْلُ�ْشَغَة ِعَظاماً  ا الَْعلََقَة ُم�ْشَغًة َفَخلَْقنَ َفَخلَْقنَ

أْنَ������اهُ َخلْقاً  أَن�َشا ثُ������مَّ ا ماً  َفَك�َشْونَ������ا الِْعَظاَم حَلْ

ية املتقدم ذكرها  . يقول: »ففي الآ
)24(

آَخ������َر« ا

 فعطف التقدير 
)25(

َرهُ « »ِمن نُّْطَفٍة َخلََقُه َفَقدَّ

نه تاب������ع له، ومل يذكر  على اخلل������ق بالفاء؛ لأ

ية ذكر  تفا�شيل حال املخل������وق. ويف هذه الآ

ول  أ باخللق الأ تفا�شي������ل حاله يف تنّقله، فبدا

آدم من ط������ني، وملا عطف اخللق  وه������و خلق ا

الث������اين الذي هو خلق الن�ش������ل عطفه بثم ملا 

بينهما من الرتاخي، وحيث �شار اإىل التقدير 

الذي يتبع بع�شه بع�شاً من غري تراخ عطفه 

أنثى-  أو ا بالف������اء، وملا انتهى اإىل جعل������ه ذكراً ا

 
 )26(

وهو اآخر اخللق- عطفه بثم«.
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ُلوُهْم  اأَ ْبَراِهيُم* َقاَل َبْل َفَعَلُه َكِبرُيُهْم َهَذا َفا�سْ نَت َفَعْلَت َهَذا ِباآِلَهِتَنا َيا اإِ اأَ ية »َقاُلوا اأَ نبياء:62.و�سياق الآ 6- الأ

ن َكاُنوا َينِطُقوَن«.   اإِ

عجاز: 84. 7- دلئل الإ

عجاز:65. 8- دلئل الإ

عجاز:65. 9- دلئل الإ

ية63. 10- �سورة احلج، الآ

11- الك�ساف:35/1.

ية14. 12- �سورة البقرة، الآ

ية 14. 13- �سورة البقرة، الآ

ية 4. 14- �سورة مرمي، الآ

15- الك�ساف:405/2.

ية 61. 16- �سورة غافر، الآ

17- الك�ساف:376/3.

الهوام�ش

وهك������ذا ميك������ن الق������ول اإن مدر�شة عبد 

ث������ر الطي������ب يف قراءة  القاه������ر كان له������ا الأ

الن�شو�ض، ويف مالم�شة اإيحاءاتها وا�شتكناه 

دللتها؛ فق������د ا�شتطاعت بثقافتها النحوية 

العميق������ة، وبغو�شها يف اأودية الكالم العربي 

وجمازاته اأن ت�شع اأمام الباحثني املنهج الذي 

دوات واملفاتيح  ميكن اأن يكون اأح������د اأهم الأ

الت������ي نلج به������ا ف�ش������اءات الن�������ض العربي 

أبعاده معتمدي������ن على معطيات علم النحو  وا

وقواعده.
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ية 23-22.  18- �سورة مرمي، الآ

ية 20-17. 19- �سورة عب�ض، الآ

20- املثل ال�سائر:51/2.

21- نف�سه:51/2.

ية 22-17. 22- �سورة عب�ض، الآ

23- املثل ال�سائر:51-50/2.

ية14-12. منون، الآ 24- �سورة املوؤ

ية 19. 25- �سورة عب�ض، الآ

26- املثل ال�سائر:52/2.

عجاز، عبد القاهر اجلرجان، حتقيق الدكتورين حممد ر�سوان الداية وفايز الداية، دار  1- دلئل الإ

الفداء، دم�سق-1983 ، ط1.

2- القزويني و�رصوح التلخي�ض،د.اأحمد مطلوب،من�سورات مكتبة النه�سة، بغداد-1967، ط1.

3- الك�ساف، الزم�رصي، دار املعارف، بريوت.

ثري،حتقيق: حممد حميي الدين،مطبعة م�سطفى البابي احللبي،م�رص-1939. 4- املثل ال�سائر، ابن الأ

عجاز، د.جعفر دك الباب، دار اجلليل، بريوت-1980،ط1. 5- املوجز يف �رصح دلئل الإ

6- يف امليزان اجلديد، د.حممد مندور،مكتبة نه�سة م�رص ومطبعتها، الفجالة- م�رص.

امل�صادر واملراجع

¥µ
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تواج������ه اللغ������ة العربية حتديات راهن������ة وم�شتقبلية كث������رية مما ي�شتدعي 

همال والركود يف  عمليات النهو�������ض بواقعها وجماوزة اأو�شاع التهمي�������ض والإ

معاجلة م�شكالتها املت�شلة مبخاطر ال�شتتباع والهيمنة والعوملة، ما مل تواجه 

�شهام العرب������ي يف اإنتاج جمتمع املعلوم������ات، وثمة خطر  ه������ذه امل�ش������كالت بالإ

أ�ش������د ناجم عن ال�شعف العربي الداخل������ي يف النظر اإىل هذه امل�شكالت لدى  ا

عالم والتعليم  اجلهات املعنية باللغة العربية ومن وزارات الرتبية والثقافة والإ

اأديب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.

حو�سبة املعجم العربي

كالته اللغويةسكالته اللغويةسكالته اللغوية س وم�س وم�

❁

❁

˜

أهلل �أهلل �هلل �أبو هيفبو هيف عبد عبد ��
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العايل اإىل املجامع اللغوية وموؤ�ش�شات البحث 

العلمي والن�رش واملعنيني باللغة  

أدب������اء وفنانني وفنيني  العربي������ة علماء وا

ا�شت�شالم������اً اأمام ه������ذه التحديات وموؤثراتها 

م������ر يتعلق  جنبي������ة املتفاقم������ة على اأن الأ الأ

أل������ة حية هي اأن مواجه������ة العوملة تعني  مب�شا

�شهام يف امتالك �شلطة املعرفة مبفهومها  الإ

اجلدي������د الذي ل يخرج كث������رياً عن اأهداف 

جمتمع املعلوم������ات يف اإثارته لق�شايا حقوق 

نرتن������ت  ن�ش������ان وحري������ة ال������راأي واإدارة الأ الإ

طراف  والتن������وع الثقايف، وت�شمّي بع�������ض الأ

خري »الختالط������ات الثقافية« عند  مر الأ الأ

الت������ذرع مبواجهة العومل������ة، وي�شتدعي ذلك، 

بالن�شبة للغة العربية ربط املعلوماتية بالتنمية 

ن امل�ش������كالت اللغوي������ة ل تت�شل  اللغوي������ة لأ

باجلانب اللغ������وي وحده، فثمة اندماج وا�شع 

وعمي������ق للغة يف جمتمع املعلومات امل�شتقبلي 

أردن������ا امل�شارك������ة في������ه والن�شواء حتت  اإذا ا

لوائه، واإذا كان جمتمع املعلومات ما يزال يف 

أ�شارت القمة العاملية  مرحلة الطفول������ة  كما ا

ول  ملجتمع املعلومات )جني������ف 17 كانون الأ

�شهام يف اإنتاج املعلومات هو  2003(، فاإن الإ

املنطلق الرئي�ض ملواجهة التحديات الراهنة 

وامل�شتقبلي������ة، وت�شتند  هذه املواجهة للتنمية 

اللغوي������ة اإىل حل������ول قومية ووطني������ة للبنية 

التحتية للمعلوماتية  بجوانبها »القت�شادية«  

م������ن الثقايف« وغري  و»حماية امللكي������ة« و»الأ

ذلك والتعلي������م املتخ�ش�ض،  واأظهرت القمة 

املذكورة اأن حتدي اللغة وثيق ال�شلة بتحدي 

 )1(
التعليم والتدريب التقني على املعلوماتية

دخال اللغة العربي������ة يف جمتمع املعلومات  لإ

املقبل الذي بداأت عالماته وب�شائره بالن�شبة 

�������رشاق والفاعلي������ة، ولعلَّ اأهم  للكثريي������ن بالإ

م�شكل������ة م�شتقبلي������ة بالن�شبة للغ������ة العربية 

�شه������ام يف تقلي�ض الفجوة  وتنميته������ا هي الإ

الرقمية ب������ني املجتمع������ات العربية وجمتمع 

املعلومات.

وقد اخ������رتت اأن اأعال������ج م�شاألة حو�شبة 

املعجم العربية وم�شكالت������ه اللغوية والتقنية 

أم������ام م�شتقبل  ا لتحدي������ات الع�رش  اأمنوذجاً 

اللغة العربية.

1- مقدمة )تاأطري عالقة اللغة العربية 

باحلو�سبة(:

�شكل������ت نظري������ة املعلوماتي������ة، ول �شيما 

احلو�شبة، حتدي������اً معرفياً بالن�شبة للغة منذ 

أربعينيات  ن�شوج هذه النظري������ة الن�شبي يف ا

 Milka القرن الع�رشين، وراأى ميلكا افيت�ض

Ivit يف كتابه »اجتاه������ات البحث الل�شاين« 
Tends in Linguistics اأن هذه النظرية 
طّورت الدر�ض اللغ������وي املعا�رش بتعا�شدها 
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مع املناهج املعرفية احلديثة مثل الل�شانيات 

البنيوي������ة »فيما و�شحته م������ن اأن اللغة نظام 

يت�شكل من وحدات حم������ددة حتديداً دقيقاً، 

ويرتب������ط بع�شها ببع�������ض بعالقات متبادلة، 

واأن هذه الوحدات حمدودة من حيث العدد، 

ولي�شت كبرية، ولكن توليفاتها متتد اإىل ما ل 

نهاية. واعتماداً على هذه املقولة جنح علماء 

الريا�شي������ات يف تطبيق منهجه������م التحليلي 

)2(
على اللغة«.

ونه�������ض البحث العلمي الذي اأف�شى اإىل 

حو�شبة اللغ������ة على مميزات متع������ددة لبّد 

خ������ذ بها مثل العالقة بني  من مراعاتها والأ

ب������ني ال�رشيح  املنطوق واملكت������وب والعالقة 

وال�شمن������ي والعالقة بني اللغ������ة ومفاتيحها 

الرمزية والرقمية )�شيفراتها( والعالقة بني 

قواع������د ال�شت�شحاب اللغوي )اأ�شل الو�شع � 

�شل � الرد  أ�ش������ل القاعدة � العدول ع������ن الأ ا

�ش������ل..( والعالقة ب������ني بالغية اللغة  اإىل الأ

وبالغته������ا التي ت������وؤدي اإىل تفاق������م عمليات 

يل )ال�شيفري(، والعالقة  التناقل املفتاحي الآ

لي������ة )الت�شفري(،  بني اللغ������ة واملفتاحي������ة الآ

والعالقة بني احلو�شب������ة والوحدات اللغوية 

املختلف������ة )املعجمية � ال�رشفي������ة � ال�شوتية � 

النحوية � الدللي������ة � الرتكيبية( �شمن بناها 

اخلا�شة لدى التولي������د والتحويل والتوزيع.. 

جاب������ة على م�شاعب  اإل������خ. ويتطلب ذلك الإ

جمة هي حتديات يف الوقت نف�شه فيما يخ�ض 

�ش������ول والزوائد من ال�شواب������ق واللواحق  الأ

ل������ة واإجراءاتها التقني������ة التالية،  ونحوية الآ

ناهي������ك عن م�شائل التوا�ش������ل القائمة على 

احللول التقنية للمج������از وال�شتعارة والرمز 

مثول������ة والتمثيل الثقايف الذي ينتقل من  والأ

ثقاف������ة الكلمة اإىل ثقافة ال�شورة، ويف �شبيله 

للتاأطري بالثقافة الرقمية.

لق������د تنب������ه اللغوي������ون الع������رب مبكرين 

اإىل �������رشورة العناية باللغ������ة العربية والتنبه 

للمخاط������ر املحدق������ة به������ا فيم������ا يفر�ش������ه 

الع�������رش من حتدي������ات، فاأفتى عدد كبري من 

دباء ع������ام 1923 بفتاواهم  كبار الكتاب والأ

ل�شون لغتهم وتطورها »اإزاء املدنية الغربية 

احلديثة وما يجدر ب������ه اأن يقتب�شه منها اإىل 

غري ذلك من امل�شائل اخلط������رية التي ت�شغل 

. وراأى املفكرون العرب 
)3(

اأذهان املفكري������ن«

مثل اإخوانه������م من اللغويني اأن حتديث اللغة 

العربية ي�شتدعي ا�شتخدام املعاجم والقوامي�ض 

يف �شغله������ا اجلديد و املعا�رش بال�شتفادة من 

مبتكرات احل�ش������ارة وعلومها التي ت�شري يف 

العامل بخطوات �رشيع������ة ل ميكن اللحاق بها 

دون جه������ود خمططة ومرجم������ة ومدرو�شة، 

أنف�شهم له، بو�شفها  أم������ر مل يعد العرب ا وهو ا



حو�سبة املعجم العربي وم�سكالته اللغوية

24� العــــــدد 535 ني�ســـــان  2008

يف  ح�شارية  م�شكل������ة 

واأ�شاف  اعتقاده������م، 

مع������ن زي������ادة )لبنان( 

عل������ى �شبيل املثال »اأن 

اللغوية  امل�شكل������ة  حل 

املزي������د  ع������ر  يك������ون 

من التعلي������م والثقافة 

العلم  م�شتوى  وارتفاع 

)4(
واملعرفة«.

دع������ا  ولطامل������ا 

اإىل  العرب  اللغوي������ون 

العربية  اللغ������ة  تنمية 

الع�������رش احلديث،  يف 

تطوي������ر  �شيم������ا  ول 

املعاجم العامة واخلا�شة، فكتب عبد العزيز 

ب������ن عبد اهلل )املغ������رب( اأن املكت������ب الدائم 

لتن�شي������ق التعريب يف الوط������ن العربي الذي 

تاأ�ش�������ض ع������ام 1969 عني ببح������وث العلماء 

دباء  واملجامع اللغوية وبن�ش������اط الكّتاب والأ

واملرتجم������ني وبالتعاون مع �شع������ب التعريب 

يف الب������الد العربي������ة وبالعمل ب������كل الو�شائل 

املمكن������ة على اأن حتتل اللغة العربية مكانتها 

الطبيعية يف الثقافة العربية، ومبتابعة حركة 

التعريب خارج حدود الوطن العربي، واأورد 

اإجنازات هذا املكتب يف تن�شيق امل�شطلحات 

وتاأليف املعاجم العلمي������ة واملعاجم اخلا�شة 

بامل�شطلح������ات احل�شارية ج������زءاً من معجم 

املع������اين واملعجم املقارن الهادف اإىل تف�شيح 

العامي������ة واإ�ش������دار دورية ف�شلي������ة »الل�شان 

، عل������ى اأن هذه اجلهود مل 
)5(

العرب������ي«.. اإلخ

تلتفت اإىل تاأثري نظرية املعلومات على اللغة 

العربية، بينما توا�شل هذا التاأثري على اللغة 

منذ خم�شينيات القرن الع�رشين.

والالف������ت للنظ������ر اأن غالبي������ة اللغويني 

أث������ريات احلو�شبة على  العرب غفل������وا عن تا

الدر�������ض اللغوي العرب������ي، ومنه املعجم حتى 

أبو �شعد )لبنان(  وق������ت متاأخر، فكتب اأحمد ا
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ع������ن »املعاج������م العربية يف واقعه������ا الراهن 

وخط������ة تطويرها« ع������ام 1997، واقت�رش يف 

ر�شم اخلطة املتبعة يف و�شع املعجم املن�شود 

على ث������الث جتارب قام به������ا، ل عالقة بها 

ألفاظ احلياة  بحو�شبة املعج������م، وهي جمعه ا

أبناء ال�شعب  أل�شنة العامة من ا الدائرة عل������ى ا

يف البيت وال�شارع وال�شوق والور�شة واحلقل 

وجمموع تراكيبه������م وعباراتهم ال�شطالحية 

أت������ون به������ا يف ت�شاعي������ف كالمهم،  الت������ي يا

و�شمه������ا يف كتاب اأ�شدره عام 1987 بعنوان 

ال�شعبية«،  »قامو�ض امل�شطلح������ات والتعابري 

والتجرب������ة الثانية هي قيام������ه بجمع طائفة 

كبرية من الرتاكيب والعبارات التي ا�شتعملت 

يف التاري������خ قدميه وحديثه مبع������اٍن تتجاوز 

معانيه������ا املعجمي������ة اإىل الدلل������ة على معان 

أخ������رى اكت�شبتها من ا�شط������الح النا�ض على  ا

ا�شتعمالها بهذه املعاين، و�شدر هذا اجلمع يف 

أي�شاً، وجعل عنوانه »معجم  كتاب عام 1987 ا

الرتاكيب والعب������ارات ال�شطالحية العربية 

القدمي منه������ا واملولد«، والتجربة الثالثة هي 

ان�رشاف������ه اإىل جمع ما يظن من كالم النا�ض 

أو ما هو  أن������ه عامي، وهو �شحيح ف�شي������ح، ا ا

وارد يف قوامي�������ض اللغة، ولكنه غري م�شتعمل 

يف كتابات الكّتاب، وغر�شه من ذلك اأن يعيد 

العتبار ملا �ش������ّح من كالم العامة داعياً اإىل 

ا�شتعماله، ملا فيه من وهج احلياة، ولعتقاده 

أنه ق������د تتوافر فيه اخل�شوبة وقدرة التعبري  ا

ما ل يتواف������ر يف غريه، وقد ظهر عمله هذا 

عام 1990 بعن������وان »معجم ف�شيح العامة«. 

وتاأكد ا�شتغاله املعجمي بعيداً عن احلو�شبة 

يف املخط������ط الواجب اللتزام ب������ه، ويتاألف 

من اإجراء عملية م�شح �شامل للمادة اللغوية 

ت�شمل نتاج كل الع�شور، ودرا�شة ما جمع من 

املادة اللغوية يف �شوء ما تدعو اإليه احلاجة 

منه������ا واإ�شقاط املم������ات واملهجور واحلر�ض 

عل������ى اإي������راد معلومات عن اللف������ظ اأكرث من 

مرادفه ونقي�شه وتف�شريه مبا يتفق مع العلم 

وتقدمي ال�رشوح والتعريفات للقارئ خال�شة 

خمت�رشة وا�شح������ة ل غمو�ض فيها، فاملعجم 

زالة العجمة ل للزيادة فيها، واأخذ التطور  لإ

الدليل بعني العتبار باإثبات معاين الكلمات 

مبا يحقق دللتها القدمية والو�شل بينها وما 

تطور اإليه معناها يف جمال ال�شتعمال، وفتح 

�شفحات املعاجم لكّل ما توّلد حديثاً ودجمه 

يف متنه������ا وال�شتفادة م������ن لغة العامة يف ما 

)6(
و�شعته ملا لي�ض له مقابل يف الف�شيح.

ول بحو�شبة اللغة هو  ولعل الهتم������ام الأ

ال�شادر عن املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

والعلوم، حني خ�شت اإ�شكالية ا�شتعمال اللغة 

العربي������ة يف جم������ال اللغة العربي������ة بدرا�شة 
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م�شتفي�ش������ة قام به������ا عدد م������ن املخت�شني 

وىل، فلي�ض هوؤلء  باملعلوماتي������ة بالدرج������ة الأ

أو امل�شتغل������ني بها، غري اأن  من علم������اء اللغة ا

همية مما ي�شتدعي  اأطروحاتهم يف منتهى الأ

ت�شاف������ر جهوده������م م������ع اللغوي������ني العرب 

باخت�شا�شاته������م املتع������ددة، فقدم حممد بن 

�شا�ش������ي )تون�ض( نبذة تاريخية عن ا�شتخدام 

اللغ������ة العربية يف جم������ال املعلوماتية، اقرتح 

مروان البواب وحممد ح�شان الطيان )�شورية( 

أ�شلوب معاجلة اللغة  و�ش������امل الغزايل )تون�ض( ا

العربية يف املعلوماتية )الكلمة واجلملة عند 

لية للكالم  ولني واملعاجل������ة الآ الباحث������ني الأ

املنطوق عند الثالث(، وو�شع حممد مراياتي 

جهزة  لتعام������ل الأ )�شوري������ة( تو�شيفاً عملياً 

واملع������دات مع احلرف العربي، وو�شع حممد 

بن اأحمد )تون�������ض( روؤية علمية للغة العربية 

والنظم احلا�شوبية والرجميات، واأكمل اأحمد 

ردن( ه������ذه الروؤية بتحديد  أب������و الهيجاء )الأ ا

املوا�شفات واملقايي�������ض لتعريب املعلوماتية، 

عل������ى اأن اهتمام ه������وؤلء اخل������راء مل يجاوز 

ت�شخي�ض اإ�شكالية حو�شبة اللغة العربية اإىل 

لية  حو�شبة مكوناتها مثل املعجم واملفتاحية الآ

لعالئقه الكثرية الناجمة عن هذه احلو�شبة، 

فذك������ر حممد بن �شا�شي على �شبيل املثال اأن 

�شكالي������ة قائمة على تق������دمي حلول لكتابة  الإ

قطار واملنظمات  احلروف العربية لبع�ض الأ

العربية التي تطالب باأجهزة معربة، وي�شتلزم 

آلية )�شف������رة( عربية  ذل������ك و�شع مفتاحي������ة ا

موحدة حتى يلتزم بها كل م�شوقي جتهيزات 

ن ذل������ك �شن������د الرجميات يف  احلا�ش������وب، لأ

تعري������ب التطبيقات احلا�شوبية والرجميات، 

وه������ي عملية تهتم خا�ش������ة باإيجاد حد بينّي 

وبني الرنام������ج وامل�شتفيد باللغ������ة العربية، 

و»تعريب نظ������م ت�شغيل احلوا�ش������ب وتعريب 

الرجميات التي اأعدت بطريقة ت�شاعد على 

تعريبها، ذل������ك يف نطاق م������ا ي�شمى بعملية 

تدويل الرجميات، وه������ي منهجية اعتمدت 

حديثاً لتغطي������ة احلاجيات املتزايدة ملالءمة 

الرجمي������ات اإىل لغ������ات وحميط������ات ثقافية 

)7(
واجتماعية معينة«.

أف������اد حممد مراياتي اأن ثم������ة اإ�شكالية  وا

ت�شتدع������ي م�شاعفة اجله������ود لو�شع تعامل 

جهزة واملعدات مثل: احلرف العربي مع الأ

»1- ترميز احلرف املكتوب وتقيي�شه.

2- ترميز احلرف املنطوق.

3- ت������وزع احلروف العربي������ة على لوحة 

املالم�ض

قالم العربي������ة واإظهارها  4- تقيي�������ض الأ

على ال�شا�شات والطابعات.

5- حترير الن�شو�ض وتن�شيدها.
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6- معاملة احلرف العربي على �شبكات 

أو اأمنها. الت�شال من حيث نقل املعلومات ا

7- �شغط الن�شو�ض العربية بغية خزنها 

يف ذاكرة احلا�شوب اقت�شادياً.

ل������ة باللغة  8- حت������اور املعوقني م������ع الآ

)8(
العربية«.

واع������رتف ه������وؤلء اخلراء، عل������ى اأهمية 

اإجنازه������م يف حو�شبة اللغ������ة العربية خالل 

ثمانيني������ات القرن الع�رشي������ن وت�شعينياته اأن 

ال�شع������ي حلو�شبة اللغة مازال قا�رشاً، »ولبّد 

�رشاع يف العمل يف نطاق جلنة عربية  م������ن الإ

موح������دة تعم������ل حت������ت مظلة عربي������ة حتى 

نتمكن م������ن التو�ش������ل اإىل موا�شفات عربية 

)9(
موحدة«.

برز يف  وكانت جهود نبيل علي )م�رش( الأ

در�ض حو�شبة اللغة العربية من خالل ال�رشوع 

يف الرجميات التي ميزت بني هند�شة اللغة 

)هند�ش������ة( واللغوي������ات احلا�شوبي������ة )علوم 

)الفل�شفة(  املعرف������ة  ونظري������ة  احلا�ش������وب( 

متهي������داً لو�ش������ع اإطار تقان������ة املعلومات من 

منظ������ور لغ������وي. اإن عالقة اللغ������ة بهند�شة 

احلا�ش������وب متبادلة حني ي�شتخدم احلا�شوب 

قام������ة النم������اذج اللغوية وحتلي������ل فروعها  لإ

املختلف������ة، وذك������ر قائمة م������ن تطبيقاتها يف 

جمال الل�شانيات هي:

- ال�رشف احلا�شوبي 

.Computational Morphology
- النحو احلا�شوبي

.Computational Syntax 

- الدللة احلا�شوبية

.Computational Semantics 

- املعجمية احلا�شوبية

.Computational Lexicology 

- علم النف�ض اللغوي احلا�شوبي

.Computational Psycholinguistics

وي�شتدع������ي كّل جمال من ه������ذه القائمة 

تطويراً للغات الرجمة التي تقّرب بني »اللغات 

ال�شطناعية واللغات الطبيعية بهدف ت�شهيل 

التعامل مع الكومبيوتر دون و�شيط برجمي. 

�شمى لرجمة الكمبيوتر هو اأن  اإن الهدف الأ

يتعامل الفرد معه مبا�������رشة بلغته الطبيعية، 

ل من خالل لغات ا�شطناعية مثل البي�شيك 

والفورتران والكوبول وخالفه.. ميكننا القول 

اإن عل������م اللغة احلديث قد دخل اإىل م�شاف 

العلوم الدقيق������ة من املدخ������ل ال�شليم، فقد 

قام على النموذج الريا�شي للنحو التوليدي 

لية  الذي يتميز بقابلي������ة عالية للمعاجلة الآ

Computationally وبالت������ايل للتطبي������ق 
)10(

الهند�شي العملي«.
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ويالحظ اأن الدرا�شات الل�شانية العربية 

بتعب������ري م������ازن الوع������ر )�شوري������ة( قد حوت 

»حماولت جادة لتطوي������ع تقنيات احلا�شوب 

للغ������ة العربية مب������ا يتوافق م������ع �شخ�شيتها 

وحمارفها ور�شومها من جهة، وملواءمة قواعد 

اللغ������ة العربية وخ�شائ�شه������ا للحا�شوب من 

جهة اأخرى بادئة برجمة احلروف والن�شو�ض 

يل بني  العربي������ة بهدف حت�ش������ني الت�شال الآ

)11(
ن�شان واحلا�شوب«. الإ

اإ�شكاليات  وجنم عن ه������ذه املح������اولت 

تتطلب املعاجلة امل�شتمرة، ول �شيما املعرفة 

وال�شوتي������ة والرتكيبية  ال�رشفي������ة  اللغوي������ة 

والدللي������ة كما اأ�رشنا يف مطلع البحث، اإذ ل 

مر بال�شتق������اق والنحت اأو بظاهر  يتعل������ق الأ

لف������اظ فح�شب، بل يج������اوزه اإىل التاأ�شيل  الأ

واملقارنة والعقلنة والنظم امل�شتوعبة لثنائيات 

�شي������ل والدخيل والف�شيح  اللغ������ة اجلمة كالأ

جنبي������ة والعربي������ة  والعام������ي والعربي������ة والأ

والفئوية املحلية.. اإلخ.

�شكالي������ات ما مل تتالق  وتتفاقم ه������ذه الإ

أبعاد اللغة  الوظائ������ف احلا�شوبية يف تثم������ري ا

العربية وثراء معانيه������ا وخ�شو�شيات بناها 

والرقمي   Analog الن�شب������ي  كاحلا�ش������وب 

�شاري������ة  Digital نح������و تفعي������ل النظ������م الإ
والرمزي������ة والدللي������ة للكلم������ة يف ن�شيجها 

الرتكيبي واملجازي.

�شار لزم������اً ومي�ش������وراً يف الوقت نف�شه 

حتدي������ث اللغة العربية م������ن خالل احلو�شبة 

جابة عل������ى امل�شكالت اللغوي������ة والتقنية  لالإ

الكثرية، ومنها حو�شبة املعجم العربي.

2- اللغة العربية وحتديات احلو�سبة:

ثمة حتديات كث������رية للحو�شبة اأمام اللغة 

لكرتوين واأهمية تعريبه  العربية من الن�رش الإ

اإىل �شمولية منظومة اللغة العربية باحلا�شوب، 

�شارة اإىل ق�شية التفكري العربي  أكتف������ي بالإ وا

باحلا�ش������وب وتطوير ا�شتطاعة اللغة العربية 

املعلوماتية متهيداً للنظر يف حو�شبة املعجم 

العربي وم�شكالته اللغوية والتقنية.

اإن النظر يف حتدي������ات املعلوماتية اأمام 

اللغة العربية ي�شتدعي مواجهة ق�شية التفكري 

باحلا�ش������وب، كتاب������ة وتثقيف������اً وا�شتعمالت 

عمال الكثرية التي يقوم  تقنية يف امله������ن والأ

بها احلا�ش������وب. وثمة من يب������ادر اإىل القول 

أ�شياء مثل ال�رشع������ة والتخزين  اإننا ربحن������ا ا

أ�شياء مثل  ني������ة ولكننا خ�رشنا ا واخليارات الآ

�شلوبية. غري اأن  التدقيق والتاأمل واملراجعة الأ

نها الق�شية  الق�شية اأعقد من ذلك بكثري، لأ

�شكاليات من النطق اإىل  متع������ددة الوجوه والإ

بداع  ي�ش������ال اإىل البتكار والإ الكتاب������ة اإىل الإ

مما يتعلق بطبيعة اللغة نف�شها وبخ�شائ�ض 

اللغة العربي������ة يف ا�شتخداماتها املعلوماتية، 
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وق������د ثبت باملمار�شة طواعي������ة اللغة العربية 

أ�شاليب معاجلة  لتقانات املعلوماتية �شواء يف ا

لية للكالم  الكلمة واجلملة، اأو يف املعاجلة الآ

جهزة واملعدات مع  املنط������وق، اأو يف تعامل الأ

هم قابلية اللغة العربية  احلرف العربي، والأ

وا�شتطاعتها املثلى لحتواء النظم احلا�شوبية 

أي�شاً �شعة ميادين  والرجميات، مثلما ثب������ت ا

ا�شتخ������دام اللغ������ة العربي������ة يف املعلوماتي������ة 

والتعريب  والتعلي������م  والتخزي������ن  كالتوثي������ق 

بداع والت�شال، فُحلت امل�شكالت املت�شلة  والإ

جهزة  باحلرف العربي، و�شارت املعدات والأ

متواف������رة ن�شبياً، ول�شيم������ا اأعمارها ومدى 

نفاق  قليمي واملق������درة على الإ انت�شاره������ا الإ

املتوا�ش������ل عليه������ا ملجاوزة �شعوب������ات اإجناز 

برجميات ونظم متداخلة ومتطورة، على اأن 

اأمراً اآخر لبّد من مراعاته وتقديره وهو اأن 

�شا�شي������ة ونظم الت�شغيل يف جمملها  النظم الأ

اأ�شبحت متاح������ة با�شتعمال احلرف العربي، 

و�شاع������د على ذلك ات�شاع �ش������وق املعلوماتية 

العرب������ي مما جع������ل �رشك������ة »ميكرو�شوفت« 

تتيح للتداول امل�شتمر ع������دة نظم معلوماتية 

مكروي������ة تاأخذ بعني العتب������ار خ�شو�شيات 

اللغة العربية، حتى غ������دا مي�شوراً ا�شتخدام 

بداع  اللغ������ة العربية يف ميادي������ن البتكار والإ

والت�ش������ال عن طريق ال������ذكاء ال�شطناعي 

وتطويع اخليال املعلوماتي وتقاناته حلاجات 

ا�شتعمال اللغة العربية.

ويذك������ر حمم������د ب������ن �شا�ش������ي )تون�������ض( 

اإ�شكالي������ات متعددة لبد للمعنيني با�شتخدام 

اللغة العربي������ة يف املعلوماتية اأن يواجهوها، 

خرى، بالنظر اإىل  �شاأن امل�شتغلني باللغات الأ

التقدم الهائل واملت�شارع لتقانات املعلوماتية 

�شكالية التي  واإمكاناته������ا اجلبارة مث������ل »الإ

كان������ت متمح������ورة ح������ول احل������رف العربي 

ن متمركزة ح������ول اللغة ككل  فاأ�شبح������ت الآ

م������ن م�شطلح������ات اإىل معاجل������ة الكلم������ات 

وزان  واجلمل )ا�شتخراج اجلذور � تطبيق الأ

� و�ش������ع خوارزميات للغة( من ناحية، وتوفري 

تطبيق������ات تلبي حاج������ة امل�شتفيد من ناحية 

ثانية. كم������ا اأن التقيي�ض مل ي������وؤّد دوره اإل يف 

بع�ض احلالت النادرة، فاملوا�شفات العربية 

قطار العربية  ن الأ مل تطب������ق يف غالبيته������ا، لأ

جراءات العملي������ة لتطبيقها، ومل  مل تتخ������ذ الإ

أي�شاً  تقم بالعم������ل التح�شي�شي الالزم. وثمة ا

�شعف امل�شطلح������ات وفقدانها الذي اأ�شبح 

عائقاً مهماً اأمام تعريب املعلوميات ون�رشها 

وال�شتفادة منها على اأح�شن الوجوه«.)12(

اإن ثم������ة جهوداً كب������رية مبذولة اليوم بني 

علم������اء العربي������ة واملعلوماتي������ة ملواجهة مثل 

أ�شري، على �شبيل املثال،  �شكاليات، وا ه������ذه الإ
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اإىل جهد تو�شي������ف العربية، مثلما فعل نهاد 

دغام اللغة العربية  ردن(، متهيداً لإ املو�شى )الأ

وقواعدها وخ�شائ�شه������ا يف املعلوماتية، اإذ 

»يتوجه الو�شف بكّل م������ا ينظمه من عر�ض 

ن�ش������ان مبا ركب يف  النظ������ام اللغ������وي اإىل الإ

ن�شاين م������ن قابلية ل�شتدخال هذا  العقل الإ

آليات عمله يف  النظ������ام بقواعده ومعطياته وا

معاجلة ذلك وبرجمته. وهي قابلية كامنة يف 

ن�شاين تزّوده بحد�ض قادر على ملء  العقل الإ

)13(
ثغرات الو�شف«.

ومبلغ القول، ح�شب املو�شى، اأن الو�شف 

ن�شان  ن�شان واأن التو�شيف للحا�شوب، فلالإ لالإ

ن�شان  حد�ض، ولي�ض للحا�ش������وب حد�ض، ولالإ

ن، فهم.  فه������م ولي�ض للحا�ش������وب، حت������ى الآ

ويفيد هذا الراأي اأن تو�شيف اللغة )من اأجل 

ا�شتخدامها يف احلا�شوب مثاًل( يتخذ بعدين 

اآخرين: كمياً ومنهجي������اً. اأما الكمي فيتعلق 

بالذاكرة احلافظة؛ ذلك اأن ذاكرة احلا�شوب 

تف������وق الذاكرة الفردية من ه������ذه اجلهة؛ اإذ 

ميكنه ا�شتيعاب معجم������ات اللغة ون�شو�شها 

بل تراثها جميعها، فاإذا رتب له املرء مفاتيح 

ذلك اأمكنه ا�شتدعاء كل ما �شاء من املعطيات 

أو�شع مما تطيقه  التي ي�شتمل عليها باأ�رشع وا

)14(
الذاكرة الفردية.

ولو تاأملنا ف�شاءات ا�شتخدام اللغة العربية 

يف نظم ت�شغيل املعلوماتي������ة لهالتنا النتيجة 

على الرغم من اأن جمهودات التعريب، ح�شب 

حمم������د بن اأحمد )تون�ض(، مل تكن يف م�شتوى 

همي������ة الوظيفية، وميكن تف�شري هذا  هذه الأ

العزوف ب�شعوبة املو�شوع وب�رشورة ت�رشيك 

أو اإقناع م�شنعي احلوا�شيب بهذه ال�رشورة،  ا

فمازال موقف ال�رشكات امل�شنعة للحوا�شيب 

متو�شطة احلج������م وكبريته يعتمد على اإقرار 

�رشورة ت�شغي������ل احلوا�شيب يف حميط ثقايف 

مغاي������ر للمحيط ال������ذي �شه������د ن�شاأتها دون 

القتناع ب�رشورة ا�شتنباط نظام ت�شغيل يكون 

عربي الت�شميم والتطوير وال�شتفادة.

ت�شني������ع  �������رشكات  جمه������ودات  اأن  اأي 

�رّيت العتماد عل������ى قدرتها  احلوا�شيب خ�����

حيان مع خرات  الذاتية بالتعاون يف بع�ض الأ

�شدار ن�شخ عربية  عربية عاملة حتت لوائها لإ

أو ب�شف������ة اأدق ن�شخ من نظم الت�شغيل قادرة  ا

على التعامل مع احل������رف العربي حت�شياًل 

ومعاجلًة وا�شرتجاعاً وعر�شاً على ال�شا�شات 

أنواعها. والطابعات على اختالف ا

وبالرغ������م من تعّدد املعوقات فاإن عزمية 

أبوابها  تطويع تقانة املعلوماتي������ة يف خمتلف ا

قلمة نظم  كان������ت وراء عدد من التج������ارب لأ

الت�شغي������ل، واإن توجهت معظم هذه التجارب 

العائلي������ة  احلوا�شي������ب  ت�شغي������ل  نظ������م  اإىل 

واحلوا�شيب ال�شخ�شية.

وقد باتت جت������ارب ت�شغي������ل املعلوماتية 
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باللغ������ة العربي������ة معروفة، وغ������دت منطلقاً 

للتطوير القائم وامل�شتمر من حيث املنهجية 

والغائي������ة، ولعله من املفي������د اأن ن�شري لبع�ض 

هذه التجارب:

وىل متت بالكويت من خالل  فالتجربة الأ

�شتاذ عبد الرحمن ال�شارخ و�رشكته  م�رشوع الأ

»العاملي������ة« الت������ي �شنع������ت حا�ش������وب عائلي 

»�شخر« يعمل بنظام MSX الياباين والذي 

متت كتابت������ه بالعربية مما جع������ل حوا�شيب 

من �شن������ف »�شخر« ت�شتغل يف حميط عربي 

اأ�شيل.

أما التجربة الثاني������ة فهي التي انطلقت  ا

ألي�������ض ALIS« الت������ي بعثها  �شم������ن �رشكة »ا

�شت������اذ ب�شري حليم������ي اجلزائ������ري املن�شاأ  الأ

بكندا والت������ي حاولت ت�شمي������م نظام عربي 

MS- موائ������م لنظ������ام ARABIC DOS
DOS املط������ّور من طرف بي������ت الرجميات 
مريكي������ة MICROSOFT ل�شاحبه������ا  الأ

Bill Gates قب������ل اأن تتف������ق ال�رشكتان على 
اإدماج الن�شخ������ة العربية �شمن قائمة الن�شخ 

املتوفرة بعدي������د اللغات يف نظ������ام التغ�شيل 

.MS-DOS
أم������ا التجربة الثالثة فهي التي حاول من  ا

خاللها بع�ض اخلراء العرب من توفري نظام 

اليونيك�������ض UNIX بالعربية متا�شياً مع ما 

لحظوه م������ن اأهمية متزاي������دة لهذا النظام، 

ول�شع������ة ا�شتغالل������ه �شواء عل������ى احلوا�شيب 

)15(
أو الكرى. أو املتو�شطة ا ال�شغرى ا

ولعلنا بعد ذلك جناوز الهتمام بق�شية 

التفك������ري باحلا�شوب اإىل امل�ش������ي عميقاً يف 

تطوي������ر ا�شتخدام اللغة العربية وا�شتطاعتها 

)16(
املعلوماتية.

3- حو�سبة املعجم العربي:

عّد حمم������ود فهم������ي حج������ازي )م�رش( 

أه������م جمالت علم اللغة  حو�شبة املعجم من ا

احلا�شوبي واأكرثها تلبية للمتطلبات العلمية 

والثقافي������ة يف ال������دول املتقدم������ة يف الع������امل 

املعا�رش. اإذ »يقدم احلا�شوب خدمات كبرية 

دبي م������ن خالل املعاونة  للبح������ث اللغوي والأ

يف اإع������داد معجمات املدون������ات، واملق�شود 

عمال املعجمية  مبعجمات املدون������ات كل الأ

ع������داد املعجمي ملجموع  التي تق������وم على الإ

الكلم������ات الواردة يف ن�ض حم������دد«. وتتجلى 

اأهمي������ة احلا�شوب يف �شناع������ة املعجم فيما 

يلي:

آلياً. »- تعرف احلروف والكلمات ا

- تخزين املادة.

- ترتيب املادة طبقاً للنظام املطلوب.

أو بع�شها. - ا�شرتجاع املادة ا

- ا�شتكم������ال اأج������زاء م������ن امل������ادة اأو من 

ال�رشح.
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- تعديل بع�ض املعطيات.

- حذف بع�ض املعطيات.

- النقل املبا�رش اإىل املطبعة.

- جتديد املعجمات ب�شهولة.

- احل�شول على اأجزاء حمددة من داخل 

)17(
املادة املخزونة لبحثها«.

وحدد حج������ازي فوائ������د حو�شبة املعجم 

خرى يف املجالت التالية: الأ

ب- اإن بن������ك املعطي������ات اللغوية يتجاوز 

تخزين الكلمات اإىل الن�شو�ض:

- يق������وم على احلا�شوب يف كل العمليات 

املذك������ورة )يف تق�شي اأهمي������ة احلا�شوب يف 

�شناعة املعجم(.

- يخزن الن�شو�ض كاملة.

- يفيد يف تعريف �شياقات ال�شتخدام.

ال�رشفي������ة  بني������ة  الأ درا�ش������ة  يف   -

والت�رشيفات.

- يف درا�ش������ة العالق������ات النحوي������ة بني 

املفردات.

- يف درا�ش������ة م�شتوي������ات ال�شتخ������دام: 

علمي/ �شحايف/ ر�شمي/ ودي.. اإلخ.

أ�شكال  ج�- بنك امل�شطلح������ات �شكل من ا

احلا�ش������وب يقت�رش عل������ى امل�شطلحات وما 

يت�شل بها:

- يخ������زن امل�شطلح������ات م�شنف������ة طبقاً 

للتخ�ش�شات العامة والدقيقة.

أو  - يذكر امل�شطلح و مقابله بلغة اأخرى ا

اأكرث من لغة.

- يذكر مع امل�شطلح تعريفاً له.

- ميّكن من �شنع معجمات امل�شطلحات 

وجتديدها وطبعها ب�شهولة.

- يعاون املرتجمني املتخ�ش�شني بتقدمي 

امل�شطلحات لهم.

فادة من البن������ك عن طريق  - تك������ون الإ

أو بطبع امل�شطلحات  طرفيات Terminal ا

)18(
.»CD على قر�ض مدمج

واأ�شاف حجازي فائدة اأخرى للحا�شوب 

يف مراحل �شناع������ة املعجم لدى متابعة منو 

املفردات وتكّون الرتاكيب يف اللغات العاملية 

الكرى مم������ا يتيح ل�شناع������ة املعجمات بعد 

ذلك امل�شاهمة يف اإحداث نه�شة حقيقية يف 

�شياق ثقايف جمتمعي.

ووجد م������ازن الوع������ر اأن حو�شبة املعجم 

العربي هامة جداً يف و�شعه وتنظيمه، »ولكنه 

ّن من يبحث  يفتقر اإىل من يقوم بدرا�شته، لأ

أو نادر يف العامل  يف الجت������اه املعجمي قلي������ل ا

العرب������ي، علماً اأن هناك معاج������م حا�شوبية 

واإلكرتونية متنوع������ة يف الغرب ت�شاعد على 

ال�رشعة والدقة يف اإيجاد امل�شطلح للمفهوم 

)19(
امل�شتحدث«.

واجتهد خ������راء احلوا�شيب يف تو�شيف 
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حو�شب������ة املعجم، بالنظر اإىل منظومتني هما 

معجم الوح������دات ال�شوتية وبرنامج التاأليف 

اعتماداً على نظام تاأليف الكالم العربي، اإذ 

تخ������زن الوحدات ال�شوتية يف معجم، وتكون 

قابلة لال�شتعم������ال يف كلمات اأخرى، وتعالج 

»كل واحدة منها بو�شع عالمات على اجلزء 

الثاب������ت يف كل من ال�شوت������ني اللذين يكونان 

�شوات  الوح������دة وعلى فرتات التذب������ذب لالأ

، واإذا كان������ت حو�شبة املعجم 
)20(

املجه������ورة«

ت�شل اإىل تخزين الوحدات ال�شوتية ومعاجلة 

الكالم املنطوق، فاإن معاجلة الكالم املكتوب 

أي�������رش، وتفيد حو�شبته������ا يف البعد الت�شايل  ا

من جهة، ويف خدمة اللغ������ة العربية حفاظاً 

على الهوية الثقافية من جهة اأخرى.

وقد بداأت بع�ض املجامع اللغوية العربية 

واإجناز م�رشوعاتها يف اإطار »حو�شبة الذخرية 

اللغوية العربية« مثل املجمع اجلزائري للغة 

العربية؛ بهدف »حيازة اأهم نتاج اللغة العربية 

من اأدب وعلوم على و�شائط حا�شوبية لتوفري 

بنك معطيات ن�شي������ة عربية حمو�شب ميكن 

نرتنت ومن خالل و�شائل  ن�رشه عر �شبكة الأ

ي م�شتخدم الطالع عليه  رقمية ليت�شن������ى لأ

)21(
بكّل ي�رش«.

وقد اأفاد مو�شى زم������ويل )اجلزائر( اإىل 

أ�شئلته قبل اخلو�ض  عالمات هذا امل�رشوع وا

جوب������ة واقرتاح احللول من حيث بداءة  يف الأ

م�رشوع احلو�شبة و�������رشوط انتقاء الن�شو�ض 

ل�شّمه������ا للذخ������رية وامل�شتخ������دم امل�شتهدف 

لذخ������رية اللغ������ة العربي������ة املحو�شب������ة، فثمة 

نرتنت  مواق������ع عربية كث������رية على �شبك������ة الأ

جتعل قابليات الو�شول اإىل برجميات عديدة 

متاحة مث������ل نظام الق������راآن الك������رمي ونظم 

املواري������ث واحلديث ال�رشيف.. اإلخ، و�رشورة 

التن�شي������ق فيما يتعلق باإن�ش������اء �شبكة بيانات 

حا�شوبي������ة عربية ومواجه������ة العوائق الفنية 

التي تعرت�ض حيازة ه������ذه الذخرية اللغوية. 

وعر�ض زمويل اأمثلة من التطبيقات احلالية 

حلو�شبة اللغة العربية التي ل تواكب عمليات 

حو�شبة اللغة العربية، ومنها حو�شبة املعجم 

العرب������ي، واأورد عدداً من التو�شيات النافعة 

طار مثل اختيار املوؤلفات واختيار  يف هذا الإ

ولويات وال�شتناد على  املنهجي������ة وحتديد الأ

أبح������اث الل�شانيات و�شب������ط اجلانب الفني  ا

واملحافظة على �شالم������ة امل�رشوع من خالل 

اعتماد قواعد وقائية واأمنية وتاأمني املوارد 

الب�رشية الالزمة والتمويل والت�رشيعات التي 

حتّث املثقفني واملراكز الت�شالية على توفري 

اإنتاجهم على و�شائ������ط رقمية لت�شهيل مهمة 

)22(
ال�شتفادة منها.

وتوؤدي حو�شبة اللغ������ة العربية اإىل ت�شيري 
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نرتنت التي جتمع بني »عدة �شبكات  �شبكة الأ

معلوماتية فيم������ا بينها لت�شم������ح للم�شرتكني 

فيها يف كل اأرجاء العامل بالتحاور فيما بينهم 

وتب������ادل املعلومات«، وهذه »اأح������دث و�شيلة 

ات�شال تختزل الوق������ت وامل�شافات، وت�شاهم 

يف رف������ع خمتلف احلواج������ز التي حتول دون 

وا�شتقبالً،  اإر�ش������الً  املرور احلّر للمعلومات 

ف������راد اأم على م�شتوى  �شواء على م�شتوى الأ

)23(
أو الهيئات«. املوؤ�ش�شات ا

نرتنت خدمات كثرية من  وتلبي �شبكة الأ

لكرتوين اإىل  نظم نقل امللف������ات والري������د الإ

النقا�ض احلّر والتعليم عن بعد والطالع على 

املعلومات، وتندرج امللفات الن�شية ومثيالتها 

يف خدمة حو�شبة املعجم العربي مثل ال�شور 

�شوات وال�شور املتحركة والواقع  الثابتة والأ

 Hyper text الفرتا�شي والن�������ض املمنهل

)وه������و الن�ض الذي يك������ون م�شجاًل يف ملف 

يت�شم������ن و�شائط ات�شالي������ة متعددة كالن�ض 

وال�شورة وال�شوت.. اإلخ(.

وقد اأجنز خ������راء املعلوماتية يف �شورية 

املعج������م احلا�شوبي �شمن قاع������دة معطيات 

data base وعل������ى القوان������ني ال�رشفي������ة 
والنحوية لقواع������د ال�شتقاق. ويحتوي على 

جميع اجلذور املعجمي������ة الثنائية والثالثية 

والرباعي������ة واخلما�شية. وقد بلغ عددها يف 

اإح�شائهم 11347 جذراً توزعت على النحو 

التايل:

115 ج������ذراً ثنائياً، وه������ذه اجلذور هي 

تراكيب ل ا�شتقاق فيها. 

7198 جذراً ثالثي������اً، وهي اأكرث اجلذور 

خ�شوبة.

3739 ج������ذراً رباعياً، وهي دون الثالثية 

يف اخل�شوبة.

295 ج������ذراً خما�شياً، وهي اأقل اجلذور 

خ�شوبة.

ح�شائية على خم�شة  واعتمدت ه������ذه الإ

معاجم اأ�شول هي »جمهرة اللغة« لبن دريد 

زهري، و»املحكم« لبن  و»تهذيب اللغ������ة« لالأ

�شيده، و»ل�شان العرب« لبن منظور و»القامو�ض 

أبادي، بلغت يف جمموعها  املحي������ط« للفريوز ا

كر  43 جملداً، ومما يجدر ذكره اأن املعجم الأ

»تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض« �شتنجز 

حو�شبته يف مطلع ه������ذا العام ح�شب اإعالن 

املجل�ض الوطني يف الكويت.

كما يحتوي املعجم احلا�شوبي على جميع 

فعال الثالثية والرباعية، املجردة واملزيدة،  الأ

ح�شائية 23490  الت������ي بل������غ عدده������ا يف الإ

فعال املخزنة يف املعجم  فعاًل، وجميع هذه الأ

أبواب  احلا�شوب������ي �شماعية، �ش������واء يف ذلك ا

فع������ال الثالثية املجردة  ت�رشيفه������ا ال�شتة لالأ
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فعال  أو �شي������غ مزيداتها اخلم�������ض ع�رشة لالأ ا

املزي������دة )12 للثالث������ي املزي������د و3 للرباعي 

أي�شاً  املزي������د(، وا�شتمل املعج������م احلا�شوبي ا

على املع������ارف املعجمي������ة ال�شماعية التي ل 

فعال  أبواب ت�رشيف الأ يّطرد فيها قيا�ض نحو ا

فعال الثالثية  وحروف التعدي������ة وم�شادر الأ

�شماء اجلامدة وال�شفات امل�شبهة.. اإلخ.  والأ

�شماء امل�شتقة  أما م������ا يّطرد فيه القيا�ض كالأ ا

فعال فوق الثالثية، فاإن املعجم  وم�ش������ادر الأ

ن احلا�شوب قادر على توليدها  خلو منها، لأ

وفق قواعد ال�شتقاق املحددة لها، ول حاجة 

)24(
ن تكون خمزنة يف معجمه. لأ

4 – خاتة : 

لق������د اأظه������رت درا�شة حوا�شب������ة املعجم 

العرب������ي اأن امل�ش������كالت اللغوي������ة والتقني������ة 

الناجمة عن هذه احلو�شبة كثرية بالنظر اإىل 

خ�شو�شيات اللغة العربي������ة وتراثها العريق 

وال������رّث من جهة واأهمي������ة حتديثها، ول�شيما 

معجمها من جهة اأخرى �شبياًل ل�شون الذات 

وتثمري معطياتها التاريخية والوجودية باللغة 

أداة ل�شلطة املعرفة يف �شوغها اجلديد. ا

1- قمة املعلومات )جنيف 2003( هل تقل�ض الفجوة الرقمية؟ يف جملة »ال�سيا�سة الدولية« )القاهرة(، 

العدد ��1 ، يناير 2004 ، �ض ��-��.

2- اجتاه���ات البح���ث الل�س���اين: ميلكا افيت�ض، ) ترجمة �سعد عبد العزي���ز م�سلوح ، ووفاء كامل فايد ( 

على للثقافة ، القاهرة ، ���1 ،  �ض432. امل�رشوع القومي للرتجمة ، املجل�ض االأ

دباء يف م�ستقبل اللغ���ة العربية ونه�سة ال�رشق العربي وموقفه اإزاء املدنية  3- »فت���اوى كب���ار الكّتاب واالأ

الغربية«، وزارة الثقافة ، دم�سق، 2003 ،  �ض3.

4- امل�سدر نف�سه � �ض�22.

�- »املعاج���م احلديث���ة العام���ة واخلا�سة«: عب���د العزيز بن عبد اهلل: يف كتاب »تنمي���ة اللغة العربية يف 

الع�رش احلديث«، وزارة ال�سوؤون الثقافية ، تون�ض ، ���1 ، �ض14�-132.

�- املعاج���م العربي���ة يف واقعه���ا الراه���ن وخطة تطويرها: اأحم���د اأبو �سعد، القاه���رة ، ���1 ، �ض224-

.22�

�- ا�ستعم���ال اللغ���ة العربية يف جمال املعلوماتية � نبذة تاريخية: حممد ابن �سا�سي، يف كتاب »ا�ستخدام 

اللغة العربية يف املعلوماتية«، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، تون�ض ، ���1 ، �ض�1.

جهزة واملعدات مع احلرف العربي: حممد مراياتي، يف امل�سدر ال�سابق نف�سه، �ض��. �- تعامل االأ

امل�صادر واملراجــــــع
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�- املوا�سفات واملقايي�ض لتعريب املعلوماتية: اأحمد اأبو الهيجاء، يف امل�سدر ال�سابق نف�سه،  �ض1�0.

10- الثقاف���ة العربي���ة وع�رش املعلومات: نبيل علي، �سل�سلة عامل املعرفة ��2 ، الكويت ، 2001 ، �ض��2-

.2��

11- الل�س�اني���ات واحلا�س���وب واللغة العربية: م���ازن الوعر، يف �سحيفة »روؤى ثقافية« )دم�سق(، العدد 4 ، 

13 اأيلول 2003 ،  �ض23.

12- »ا�ستخدام اللغة العربية يف جمال املعلوماتية: نبذة تاريخية«، م�سدر �سابق، �ض20.

13- »التو�سي���ف: مقارب���ة يف حو�سب���ة العوملة«: نهاد املو�س���ى، يف كتاب »مكانة اللغ���ة العربية بني اللغات 

على للغة العربية ، اجلزائر ، 2001 ،  �ض3�0. العاملية«، من�سورات املجل�ض االأ

14- امل�سدر ال�سابق نف�سه، �ض40�-404.

�1- »اللغ���ة العربي���ة والنظ���م احلا�سوبي���ة والربجميات«: حمم���د  بن اأحم���د، يف كتاب »ا�ستخ���دام اللغة 

العربية...«، م�سدر �سابق، �ض�12.

�1- »اللغ���ة العربية وحتديات العوملة«: عب���د اهلل اأبوهيف، يف كتاب »موؤمتر اللغة العربية اأمام حتديات 

العوملة«، بريوت ، 2002 ،  �ض��4��-4.

�1- املعجم���ات العربي���ة وموقعه���ا بني املعجم���ات العاملي���ة: حممود فهمي حج���ازي، املجل����ض الوطني 

داب ، الكويت ، 2002 ، �ض�1. للثقافة والفنون واالآ

�1- امل�سدر ال�سابق نف�سه � �ض�1�-1.

�1- م�سدر �سابق: مازن الوعر، �ض23.

لية للكالم املنطوق: التعّرف والتاأليف: �سامل الغزايل، يف كتاب »ا�ستخدام اللغة العربية  20- املعاجلة االآ

يف املعلوماتية« م�سدر �سابق، �ض�2.

21- »التج���ارب الراهن���ة ح���ول حو�سبة الن�سو�ض الت���ي تعتمد اللغة العربية«: مو�س���ى زمويل: يف جملة 

»اللغة العربية«، اجلزائر ، العدد � ، خريف 2002 ،  �ض2�4.

22- امل�سدر ال�سابق نف�سه، �ض2��-2�4.

نرتنت � درا�سة ات�سالية وم�سطلحية«: حممود ابراقن، امل�سدر ال�سابق، �ض300. 23- »االأ

اأ�سل���وب معاجل���ة اللغ���ة العربي���ة يف املعلوماتية: الكلم���ة � اجلملة: مروان الب���واب، )وحممد ح�سان   -24

الطيان(، يف كتاب »ا�ستخدام اللغة العربية يف املعلوماتية«، م�سدر �سابق، �ض�2�-2.

¥µ
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أغ������زر الفال�شفة ثقافة  يعتق������د اأغلب الق������راّء باأن الفيل�شوف اأر�شطو كان ا

ثر الذي تركه بالن�شبة ملن جاء بعده  وعلم������اً يف مرحلة ما قبل امليالد، واأن الأ

ول«! همية اإىل احلد الذي �شمي به »املعلم الأ كان من الأ

�شارة اإىل اأن  أر�شطو ولكننا نكتفي بالإ ونحن ل نريد هنا اأن نحّط من مكانة ا

ال�شهرة التي اكت�شبها قد َعتَّمت جزئياً على �شهرة فال�شفة مو�شوعيني اآخرين 

حرى »بو�شيدونيو�ض  أو بالأ ل يقل������ون عنه �شهرة جمداً، ومن هوؤلء »بوزيدون« ا

   »Poseidonius

اأديب وباحث �سوري 

 العمل الفني: الفنان مطيع علي

بوزيدون: �أول فيل�سوف 

وعامل مو�سوعي من �سورية

❁

❁

˜

د. �د. �إح�سان هنديح�سان هندي
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الفيل�ش������وف والعامل املو�شوع������ي ال�شوري 

ال������ذي عا�������ض ب������ني منت�شف الق������رن الثاين 

ول قبل امليالد. والقرن الأ

وه������ذا الفيل�ش������وف- الع������امل ه������و مث������ل 

رفاق������ه م������ن موؤ�ش�شي ومبدع������ي »احل�شارة 

 معروف يف الغرب وجمهول 
)1(

الهيليني�شتية«

أبناء وطن������ه يف ال�رشق، ولذا اأخذنا  من قبل ا

على عاتقنا تكري�ض هذا املقال التعريفي به، 

وىل عن  وذلك �شم������ن فقرتني نتحدث يف الأ

حيات������ه، ويف الثانية ع������ن اإبداعاته يف جمال 

الفل�شفة والعلوم.

اأوًل: ملحة عن حياته:

أَفاميا  ول������د بو�شيدونيو�������ض يف مدين������ة ا

 )2(
ال�شورية الواقع������ة على �شفة نهر العا�شي

ع������ام 135 ق.م. وبعد ق�شاء ف������رتة طفولته 

�شا�شي يف هذه املدينة ارحتل  وفرتة تعليمه الأ

متام تعليمه العايل، وهناك در�ض  اإىل روما لإ

»الفل�شفة الرواقي������ة Stoïcisme« على يد 

.»Panaetius أ�شتاذه »بانا ي�شيو�ض ا

ربعني  ويف عام 95ق.م –وكان قد بلغ الأ

من عمره- هاجر اإىل جزي������رة رود�ض، التي 

كانت على اأعلى درجة من الزدهار العلمي، 

أن�شاأ مدر�شة لتعليم ال�شباب اليونان  وهناك ا

والرومان مب������ادئ الفل�شفة الرواقية والعلوم 

الكونية.

وبلغ م������ن ات�شاع علمه وحنكته ال�شيا�شية 

اأن حكوم������ة رود�ض اأعطته جن�شيتها يف العام 

الت������ايل لو�شوله، ثم اعتمدت������ه �شفرياً لها يف 

روم������ا خ������الل �شنت������ي 87 و86ق.م يف عهد 

القن�شل������ني )ماري������ان Marian( و )�شولن 

Sullan(، واأن اخلطي������ب الروماين املعروف 
»�شي�رشون« قد �شافر من روما اإىل رود�ض �شنة 

77ق.م خ�شي�شاً لكي ي�شتمع اإىل حما�رشاته، 

وبق������ي على ات�ش������ال مع������ه باملرا�شالت بعد 

عودت������ه اإىل روما، كم������ا اأن القائد الروماين 

»بومبيو�ض«، الذي احت������ل �شورية عام 67ق.

م، عّرج يف طريق عودته من �شورية اإىل روما 

على جزيرة رود�ض لكي ي�شتمع اإىل حما�رشات 

، وقد حاول اأن 
)3(

بو�شيدونيو�ض ويجتم������ع به

يقنعه بكتابة تاريخ حياته ولكن بو�شيدونيو�ض 

اعتذر بلباقة عن ذلك، كما زاره من مفكري 

خرين كل م������ن )فيلليو�ض( و)كوثا(  روم������ا الآ

و)لو�شيلليو�ض(..

وقام بو�شيدونيو�ض بع������د ذلك �شياحات 

كثرية يف ب������الد اليونان واإ�شباني������ا واإفريقيا 

 وبلدان 
)4(

و�شقليا وداملا�شيا وم�������رش وغاليا

أخ������رى، وما كان بو�شع������ه اأن يقوم بكل هذه  ا

ال�شياحات لول تزوي������د ال�شلطات ال�شيا�شية 

يف روما ل������ه بجواز �شفر خا�ض نظراً ملكانته 

العلمية وال�شيا�شية يف رود�ض.
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وبف�شل زياراته لهذه املناطق اجلغرافية 

جميعاً متكن من و�شع خارطة للعامل املعروف 

)5(
يف ذلك الوقت.

ومل تك������ن رح������الت بو�شيدونيو�������ض هذه 

جراء  ملج������رد ال�شياحة ب������ل كان ي�شتغله������ا لإ

�شكندرية قام  بحوث ميدانية، ففي مدينة الإ

ر�ض، ويف  وىل لقيا�ض حميط الأ بح�شاباته الأ

مواج،  �شبانية در�ض حركة الأ مدينة قاِد�ض الإ

يونية، الواقع������ة قرب �شقلية  ويف اجل������زر الإ

در�ض الراكني، ويف بالد الغول )غاليا( در�ض 

.Celts طبائع ال�ِشلْتيني

لفاته: ثانيًا: موؤ

كتب بو�شيدونيو�ض اثنني وخم�شني كتاباً، 

أنه مل ي�شلن������ا اأي كتاب كامل  ومن املوؤ�ش������ف ا

منها، واإمن������ا بقيت بع�ض املقاط������ع، كما اأن 

التاريخ حفظ ج������زءاً اآخر منها عر موؤلفات 

خرين.  الكّتاب الآ

ومل يكرر بو�شيدونيو�ض نف�شه يف اأي واحد 

م������ن هذه الكتب حي������ث اإن كاًل منها م�شتقل 

يف بابه.

وه������ا هي ملحة موجزة ع������ن املو�شوعات 

التي كتب فيها:

1- يف الفل�سفة:

تراأ�ض بو�شيدونيو�ض املدر�شة الرواقية يف 

جزيرة روُدو�ْض التي تخرج منها جماعة من 

ال�شبان الرومان واليونان وال�شوريني.

أتى الفيل�شوف  وبعد موته بح������وايل قرن ا

»�شينيكا« ونهل من معينه، و�شاهم يف تثبيت 

أ�ش�ض هذه النظري������ة وظل تاأثريه يف اأوروبة،  ا

فيما يتعلق بالفل�شف������ة الرواقية ملدة خم�شة 

قرون اأخرى بعد موته.

حفي������د  اأن  بالذك������ر  اجلدي������ر  وم������ن 

بو�شيدونيو�ض، جا�شون بن مينيكراتي�ض، تابع 

ج������ده يف اإدارة مدر�شة رود�������ض يف الفل�شفة 

الرواقية، بعد موت اجلّد عام 51ق.م.

2- يف املنطق:

اعتم������د بو�شيدونيو�������ض عل������ى مفه������وم 

ال�)لوغو�������ض Logos(، الذي ا�شتق منه ا�شم 

جنبية،  املنطق )Lalogique( يف اللغات الأ

ولك������ن هذا مل مينعه م������ن اخلو�ض يف عملية 

أي�شاً. اجلدل ا

3- يف الروحانيات:

وكاأي فيل�شوف اآخر انقاد بو�شيدونيو�ض 

للبح������ث يف �ش������وؤون ال������روح واأمور م������ا وراء 

الطبيعة، وجند هذا ب�شكل خا�ض يف كتابيه 

اللذي������ن يحم������الن العنوان������ني التاليني بعد 

ترجمتهما اإىل الفرن�شية من اليونانية:

.Sur L>âme يف الروح -

)6(
.Sur Les Dieux لهة - يف الآ
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4- يف التاريخ:

أّرخ بو�شيدونيو�ض  ا

التي  املرحل������ة  بدقة 

وخا�شة  فيها،  عا�ض 

ما ب������ني 141 و88ق.

م، وذل������ك يف كتاب������ه 

»تواري������خ  املو�ش������وم: 

 ، »H i s t o r i e s
اأن  ح������اول  وال������ذي 

�شلفه  كت������اب  به  يتم 

املوؤرخ »بوليب« الذي 

»تاريخ  عنوان  يحمل 

 World الع������امل 

وق������د   .»History
بو�شيدونيو�ض  �ش������اغ 

التاريخي������ة  كتابات������ه 

باأ�شلوب ممتع يختلط 

دب  في������ه التاأريخ بالأ

أ�شلوب ق������لَّ اأن يجاريه فيه  بالفل�شف������ة، وهو ا

كاتب اآخر.

5- يف الفيزياء الطبيعية:

اعتم������د بو�شيدونيو�������ض عل������ى ما ميكن 

ت�شميت������ه »بالنظرية ال�شمياتي������ة« يف تف�شري 

الظواهر الكوني������ة الفيزيائية، حيث اعتقد 

بوج������ود عالقات جت������اذب ودي بني عنا�رش 

أر�������ض و�شم�ض وقمر  الك������ون املختلفة م������ن ا

و�شماء وحميطات وغري ذل������ك، بحيث ي�شبه 

توازن ه������ذه العوامل بني بع�شه������ا كما تتوازن 

ن�شاين بني بع�شها. وهكذا  عنا�رش اجل�شم الإ

يوجد هناك جتاذب مت������وازن بني الظواهر 

آنياً  �شياء حتى اإذا بدت لنا هذه منف�شلة ا والأ

عن بع�شها!
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ل يف كتابه  وق������د �رشح ذلك ب�ش������كل مف�شّ

جرام  ال������ذي يحم������ل عن������وان »م������دارات الأ

 The Circular Motions of ال�شماوية

»the Celestial Bodies
أردن������ا اأن نكون مو�شوعيني يف هذا  واإذا ا

املجال ي�شتح�شن اأن ن�شري اإىل اأن بو�شيدونيو�ض 

كان موفق������اً يف اأغلب حتليالته كاإثباته مثاًل 

أث������ر مبواقع القمر، ولكن  اأن املّد البحري يتا

التوفيق كان بجانبه اأحياناً كادعائه مثاًل باأن 

أ�شعة حارة باجتاه موج البحر  القمر ير�ش������ل ا

مما يت�شبب باملّد!

6- يف الفلك:

كت������ب بو�شيدونيو�ض مط������ولً يف الفلك، 

واأهم كتاب له يف هذا املجال هو كتاب: »يف 

املذنَّب������ات Peri Meteoron«. كما حاول 

ه������ذا العاّلم������ة املو�شوع������ي اأن يقي�ض حجم 

ر�شي،  ال�شم�������ض وبعدها ع������ن الكوك������ب الأ

رقام  أرق������ام اأكرث دقة من الأ وقد تو�شل اإىل ا

 Aristar آري�شتار خو�ض مها �شلَُفه ا الت������ي قدَّ

Chus يف ه������ذا املج������ال، وكان يعتق������د باأن 
ال�شم�ض تبث طاق������ة حيوية هي التي ت�شبب 

بقاء العامل املحيط بها.

تنولوجي������ا )علم  7- يف اجلغرافي������ا والإ

عراق(: الأ

�رشح بو�شيدونيو�ض يف كتابه الذي يحمل 

املحيطة  واملناط������ق  وقيانو�������ض  »الأ عن������وان 

 About the Ocean and the ب������ه 

قلي������م على  أث������ري الإ Adjacent Areas« تا
طبائ������ع النا�������ض، وهو ما ي�شم������ى »جغرافية 

عراق Geography of Races« ومما  الأ

يق������ول يف هذا ال�شياق مثاًل اإن موقع اإيطاليا 

يف و�ش������ط اأوروب������ا ومناخه������ا املعت������دل هما 

اللذان �شاعداها، ب������ل ودفعاها، على اإن�شاء 

؟ 
)7(

مراطورية الرومانية الإ

اخلرائ������ط  »عل������م  جم������ال  ويف   -

بو�شيدونيو�������ض  كان   »Carthography
أوائل من ر�شموا خارطة �شحيحة  واحداً من ا

أيامه تلك، وكان اأول من  للعامل املع������روف يف ا

طل�شي  ق������ال اإن من يبح������ر من املحي������ط الأ

باجتاه الغرب ميكنه اأن ي�شل اإىل الهند، وهو 

الراأي الذي اأخذ به كري�شتوف كولومب�ض بعد 

حوايل خم�شة ع�رش قرن������اً )1492م( فو�شل 

اإىل اأمري������كا وما ي�شمى الي������وم »جزر الهند 

.»West Indies الغربية

- ويف جمال اجلغرافي������ا الطبيعية قا�ض 

ر�ض ا�شتناداً ملوقع  بو�شيدونيو�ض حمي������ط الأ

الكوكب Canopus بالن�شبة للناظر اإليه من 

�شكندرية جنوباً، ومن جزيرة رود�ض  مدينة الإ

�شم������الً، حيث وجد اأن فرق زاوية النظر بني 

املوقع������ني هو 5 درجات و14 دقيقة وا�شتنتج 
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ر�ض ي�شاوي 240.000  من هذا اأن حميط الأ

�ْشتَاْدي������ا« ومبا اأن طول الْ�َشتاْديا الواحدة هو 

ر�ض هو  ُع�������رش امليل فهذا يعني اأن حميط الأ

ر�ض  24.000 مي������ل. واإذا علمنا اأن طول الأ

يبلغ ح�ش������ب اآلت القيا�ض الدقيقة هو اليوم 

24.901 ميل ن�شتنتج اأن ح�شاب بو�شيدونيو�ض 

كان دقيقاً اإىل حد معقول.

نـــواء  الأ )علـــم  امليثيولوجيـــا  يف   -8

اجلوية(: 

نواء  ع������ن الأ أي�شاً  تكل������م بو�شيدونيو�ض ا

أ�شباب ت�شكل الغيوم والرذاذ واملطر  اجلوية وا

وال�شقيع وقو�ض قزح والرياح والعوا�شف.

9- يف التكتيك:

ألَّف بو�شيدونيو�ض كتاباً يف »فن احلرب  ا

The Art of War«، يق������ول عن������ه امل������وؤرخ 

آريان Arrian« اإنه كتاب موجه  الروماين »ا

اإىل نخبة القادة املخت�شني بالعلوم الع�شكرية. 

ولك������ن بع�ض خ�شوم������ه يتهمون������ه باأنه اأخذ 

معلومات هذا الكت������اب من القائد الروماين 

بومبيو�ض، الذي كان واحداً من املعجبني به 

أملعنا اأعاله. كما ا

10- يف ال�سعر الفل�سفي: 

دبي ق�شيدة فل�شفية  يحفظ لنا التاريخ الأ

واحدة م������ن �شعر بو�شيدونيو�ض، وهي تبحث 

ن�شاين عل������ى الكوكب  يف عبثية الوج������ود الإ

ر�ش������ي، وحتمل عنواناً مع������راً هو »دعوة  الأ

 )8(
»Invitation to oblivion للن�شي������ان

وهي حتوي كثرياً من معامل الفل�شفة الرواقية 

املرتفعة وغري املبالية، وتقول:

)�(
»ملاذا اأنا ولدت، ومن اأين اأتيت؟

ن؟ وكيف حدث اأين موجود حيث اأنا االآ

ال اأعلم �سيئ���ًا، وكيف بو�سعي اأن اأعلم اأي 

�سيء.

❁    ❁    ❁

اأنا كنت ال �سيء، ومع هذا فقد ولدت،

وقبل م�سي مدة طويلة �ساأعود ثانية اإىل 

العدم،

اأنا ال �سيء، ودون اأية قيمة!

❁    ❁    ❁

هذا هو م�سري اأي اإن�سان كما اأرى

قداح مبزيج النبيذ الأ االأ منْ ولهذا اإِ

نه عن طريق الن�سيان، والن�سيان فقط الأ

ميكن لنا اأن نتحدى الفناء«

خرى: 11- يف العلوم الأ

أع������اله بح������ث  اإ�شاف������ة اإىل م������ا ذكرن������ا ا

أي�ش������اً يف »عل������م التنجي������م  بو�شيدونيو�������ض ا

 ،»Botany و»عل������م النبات ،»Astrology

و»عل������م   ،»Hydrology املي������اه  و»عل������م 

و»عل������م   »Geology ر�������ض  الأ طبق������ات 
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نرثوبولوجيا  خ������الق Ethics« و»عل������م الأ الأ

.»Anthropology
اأثره الفكري بعد موته:

تويف بو�شيدونيو�ض يف جزيرة رود�ض عام 

أثر  أثره مل ينع������دم مبوته، بل ا 51ق.م. ولك������ن ا

يف فك������ر وفل�شفة وكتابات ع������دة اأجيال من 

أتوا بعده مث������ل �شي�رشون،  معا�رشي������ه وممن ا

ليفي، بلوت������ارك، �شرتابو، وقد قال عنه هذا 

كرث  خري: » بو�شيدونيو�ض هو الفيل�شوف الأ الأ

ثقافة يف ع�رشنا«.

أية  وميكن القول، دون خ�شية من اقرتاف ا

مبالغ������ة، اإن فال�شفة ومثقفي وموؤرخي العامل 

ظل������وا  متاأثرين به طيل������ة خم�شة ع�رش قرناً 

قل، اأي حتى نهاية الع�شور الو�شطى  على الأ

وبداية الع�شور احلديثة.

ول من هذه املجلة  انظر مقالنا عن ال�ساعر ال�سوري ميليا غرو�ض يف العدد ال�سادر ب�سهر كانون االأ  -1

)املعرفة(.

تقع هذه املدينة قرب بلدة »�سيزر«، يف �سمال غربي �سورية حاليًا.  -2

3- Philippe Hitti: »History of Syria«  London 1951- pp.259260-.

غاليا هي فرن�سا حاليًا.  -4

انظر �سورة اخلارطة املرفق.  -�

نكليزية واليونانية اأحيانًا(  ياأ�س���ف كاتب هذا املقال ال�ستخدامه ثالث لغات اأجنبية )الفرن�سية واالإ  -�

لتنوع امل�سادر اخلا�سة بالبحث.

عراق(. ديب الفرن�سي فولتري بهذه النظرية )جغرافية االأ اأخذ الفيل�سوف واالأ  -�

عرثن���ا عل���ى ن�ض ه���ذه الق�سيدة، يف موج���ودات املكتب���ة العمومية ملدين���ة »تامبا«/ والي���ة فلوريدا   -�

مريكية. االأ

ول من هذه الق�سيدة بقول اإيليا  م���ا اأ�سب���ه هذه الفل�سفة بفل�سفة عمر اخليام، وما اأ�سبه البي���ت االأ  -�

اأبو ما�سي: جئت ال اأعلم من اأين ولكني اأتيت.

10- لال�ستزادة ميكن الرجوع اإىل كتاب: 

 I.G.Kiddiposidonius - 3volu mes - 1995

الهوامــــــ�ش

¥µ
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خري  �شالم مل يقف على عتبة العوملة التاريخية وال�شيا�شية عند الربع الأ الإ

ن�شانية املعا�رشة اأمام الكثري من امل�شاكل  من القرن الع�رشين وح�شب بل وو�شع الإ

يديولوجية، والجتماعية  املتعلق������ة بالثقافة الجتماعي������ة، واحل�شاري������ة، والأ

�شالمي. وهو ما ظهر من املواد  ال�شيا�شية وغريها من جمالت تطور العامل الإ

ميان  العلمية الكث������رية املن�شورة والتي تناولت بالدرا�ش������ة والتحليل عوامل الإ

�شالمي وخا�ش������ة يف املجال ال�شيا�شي، ورك������زت تلك املواد من  يف الدي������ن الإ

رئي�ض ق�سم العالقات الدولية والعلوم ال�سيا�سية بعهد ط�سقند احلكومي العال للدرا�سات ال�رصقية

 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 

وء النظم ال�سيا�سيةسوء النظم ال�سيا�سيةسوء النظم ال�سيا�سية سنظرة يف ن�سنظرة يف ن�

�سالمي  يف العامل الإ

❁

❁

˜

د. �شهرت يفقات�شوفد. �شهرت يفقات�شوف
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�شباب  خالل عدة حماولت على اكت�شاف الأ

خذ بالظهور  التاريخية التي  اأدت للتع�شب الأ

خالل القرن املا�شي و�شم������ل النظم الدينية 

�شالمية. ون�شتطيع فهم تاأثري  واملوؤ�ش�شات الإ

�شالمية والظواهر املرتبطة بها  التقالي������د الإ

�شالمية،  و�شاع املت�شكلة يف الدول الإ على الأ

قليم������ي والعامل������ي من  عل������ى امل�شتوي������ني الإ

�شالمي«، ومدى  خالل م�شطل������ح »العامل الإ

ق������وة العوامل التي تنعك�������ض دائماً من خطر 

ي�شتخدمون  الذي������ن  �شالميني  الإ ن�شاط������ات 

ه������داف �شيا�شية، وكنظم �شيا�شية  �شالم لأ الإ

ولي�شت دينية بحتة. 

وخ������الل �شبعينيات وت�شعيني������ات القرن 

الع�رشي������ن �شملت تل������ك التفاع������الت الدول 

دنى  و�شط والأ �شالمية لي�ض يف ال�رشقني الأ الإ

�شيوية باأ�رشها، بينما  فقط بل ويف القارة الآ

بقيت اأوروبا واأمريكا معتمدة كما كانت على 

وروبية. تقاليد احل�شارية امل�شيحية الأ

حداث التي جرت يف بلدان  ومن متابعة لالأ

و�شط، ورافقته������ا ظاهرة تن�شيط  ال�������رشق الأ

القوى ال�شيا�شية والجتماعية، حتت �شعارات 

اإ�شالمي������ة وحظي������ت بانت�شار عل������ى امل�شتوى 

العاملي. ورغم اأن تلك ال�شعارات خدمت قبل 

كل �شيء الن�شال القومي والتحرري لل�شعوب 

�شالمية �شد ال�شتعم������ار الغربي و�شملت  الإ

مريالي������ة، ولكن الذي  تعابري مناه�ش������ة لالإ

أنها  خرية ا حدث خالل ال�شنوات الع�رشين الأ

كانت ت�شتخدم من قب������ل جماعات متطرفة 

كعامل اإ�شالمي وبطرق متفاوتة �شملت اإكراه 

غريهم من امل�شلمني وحتى �شد حكوماتهم. 

و�شاع  �شاءة لأ واأدت اإىل حتريك وتطوير والإ

امل�شلم������ني على ال�شعي������د العاملي. وا�شتندت 

تل������ك اجلماعات يف توجهاته������ا على القراآن 

�شالمية  وال�شن������ة، واتهم������ت املجتمع������ات الإ

ميان  احلديثة واحلكومات بالبتعاد عن »الإ

احلقيق������ي« حت������ت �شعار »بع������ث اخلالفة«، 

رهاب  وقامت بن�شاط������ات اأخذت طاب������ع الإ

امل�شتمد من »خلفيات دينية«. 

وي�ش������ري اخل������راء اإىل تزايد ع������دد تلك 

رهابية الدينية يف العامل، والتي  اجلماعات الإ

كانت يف عام 1990 ل تزيد عن 33منظمة، 

منها 14 اإ�شالمية، فاأ�شبح عددها 74 منظمة 

يف ع������ام 2005 منه������ا 46 اإ�شالمية. وهو ما 

عالم اجلماهريية فر�شة ن�رش  وفر لو�شائل الإ

أو�شاط املحللني يف الكثري من  مواد تناولتها ا

الدول وتظهر مالمح لتفاعالت حديثة اأطلق 

�شالمية«، ومن  عليها تعبري »التهدي������دات الإ

وجهة نظرنا ما هذا اإل مثال حقيقي لثنائية 

التفكري واملعايري عند البع�ض. ومع ذلك ظل 

ا�شتخدام الدين ال�شيا�شي من قبل املتطرفني 
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رهابي������ني يثب������ت �شعوبة وع������دم فاعلية  والإ

التحليالت ال�شطحية للتفاعالت اجلارية يف 

املجالت احلياتية، والثقافية، والقت�شادية، 

والجتماعي������ة، وال�شيا�شي������ة، يف البالد التي 

بالتفاعالت  وربطه������ا  م�شلم������ون،  ي�شكنه������ا 

اجلديدة اجلارية يف النظام الدويل اجلديد 

بعد انتهاء »احلرب الباردة«. 

ن�شانية  ورافقت الكثري من ال�رشاعات الإ

لفية اجلديدة  يف العامل املعا�رش مع دخولها الأ

أف������كار ما  ودفع������ت للمقدم������ة م�شكلة ن�رش ا

�شالمي«. ونحن نفهم  ي�شمى ب�»التع�ش������ب الإ

�شالم������ي« احلركة ال�شلفية  بال� »التع�شب الإ

الت������ي تطالب بالعودة اإىل البدايات، النظيفة 

�شالم كم������ا كانت يف عه������د النبي حممد  لالإ

)�ض(.

وتع������ود ال�شلفية ب�شكل ع������ام لرجال دين 

متي������زوا خ������الل املراح������ل التاريخي������ة للعامل 

�شالم������ي ورفع������وا �شعارات تدع������و للعودة  الإ

ميان كما كان يف  أ�شل������وب احلياة واإىل الإ اإىل ا

�شالمي اأي عهد »ال�شلف  بدايات املجتمع الإ

ال�شالح«، و�شنفوا كل التغيريات الالحقة يف 

�شالمية كبدع. التقاليد الإ

وم������ن وجه������ة نظرنا ميك������ن الف�شل بني 

�شالم������ي« كاجت������اه �شيا�ش������ي  »التع�ش������ب الإ

اإيديولوجي وكحركة من اأجل بعث البدايات 

والقواع������د  ال�رشعي������ة،  للقي������م  التاريخي������ة 

�شالمي.  والعالقات يف املجتمع الإ

أ�شباب  وي�شري الكثري من الباحثني اإىل اأن ا

�شف������اء طابع �شيا�شي  داخلي������ة كانت تدعو لإ

�ش������الم، وم������ن �شمنه������ا كان ظهور  عل������ى الإ

ح������ركات تطرف ديني������ة �شيا�شية، ظهرت يف 

خرى يف العامل، ومن اخلطاأ  ديان الأ جميع الأ

أنها تتميز  أو ا ح�رشها باأنه������ا اإ�شالمية فقط ا

�شالمي وحده. مبالمح العامل الإ

أنه م������ن الوا�ش������ح اأن  وم������ع ذلك ن������رى ا

�شالمي  احلقائ������ق اجلاري������ة داخل الع������امل الإ

�شالم كدين  تلع������ب دوراً كبرياً يف تطوي������ر الإ

بحاث  أ�شلوب للحياة. وكانت مادة هامة لالأ وا

الت������ي اأجراها موؤلفني معا�رشين. وهنا ل بد 

�ش������ارة اإىل حقيقة اأن اأكرثية املنظرين  من الإ

امل�شلمني كانوا ينطلقون من م�شادر اإ�شالمية 

�شارة اإىل اأهمية العوامل  �شيا�شية معا�رشة، لالإ

�شالمي. وكان من  خرى املحيطة بالعامل الإ الأ

�شالمية املعروفة �شعيد  بينه������م ال�شخ�شية الإ

أب������و العال م������ودودي )1903-1979(، الذي  ا

�شالمية  أ�ش������ار اإىل اأن »كل خارطة احلياة الإ ا

�شالم. ولهذا نريد  أركان الإ متر من خ������الل ا

يف اأي اجت������اه اإيديولوج������ي اإ�شالمي ندر�شه 

اأن نتوج������ه نحو اجلذور وننظ������ر اإىل املبادئ 

�ش������الم«. وه������ذا مه������م جداً  �شا�شي������ة لالإ الأ
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اجلارية  للدرا�ش������ات 

�شالمي  يف الع������امل الإ

واملنطلقة من املبادئ 

�ش�ض  والأ ال�شيا�شي������ة 

الت������ي تعتم������د عليها 

فكار. تلك الأ

هن������اك  ولك������ن 

وا�شحة يف  ح������الت 

بحاث  الكثري م������ن الأ

التي ق������ام بها بع�ض 

الغربيني  الباحث������ني 

املب������ادئ  وتناول������ت 

�شالم  ال�شيا�شية يف الإ

حماولت  واأظه������رت 

للتحلي������ل عن طريق 

العب������ادات  و�ش������ف 

�شالمي������ة، ب�ش������كل  الإ

غ������ري واقع������ي متاماً 

أو باإ�شف������اء التطرف على جوه������ره، اأو من  ا

يديولوجية ودور  خالل تناولها للظواه������ر الأ

�شالمية يف احلياة الجتماعية  احل������ركات الإ

�شالمية. وال�شيا�شية يف الدول الإ

أ�شار بروفي�شور ال�شوربون م.اأركون، اإىل  وا

�شولية  أن������ه هناك »اأعمال كث������رية تناولت الأ ا

�شالمية )ال�شلفية( ولكن دون اأن ت�شلط اأي  الإ

�شالم، ب������ل على العك�ض تركت  �شوء على الإ

�ش������الم بجوهره هو  النا�ض يعتق������دون اأن الإ

عبارة ع������ن اغت�شاب وعن������ف. ولكن العنف 

ن�شاين  والغت�شاب هو ج������زء من املجتمع الإ

ن كل جماع������ة دينية تعتر اأن  ب�ش������كل عام، لأ

دينه������ا هو وحده ال�شحي������ح، ولهذا تلجاأ اإىل 

ا�شتخدام العنف دائماً �شد النا�ض املتم�شكني 

بقناعات اأخرى«.
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رهابية  عمال الإ ويرى هذا الع������امل، اأن الأ

الت������ي جرت يف 11 �شبتم������ر 2001 اأدت اإىل 

ظهور تف�شريات كث������رية عن هذا احلدث يف 

أنه������ا كلها غري �شحيحة وغري واقعية  العامل وا

متام������اً. وم������ن بينها كانت نظري������ات اأعطت 

ف�شلية للجوانب القت�شادية لل�»التع�شب  الأ

�شالم������ي« وربطت������ه باجل������ذور الثقافي������ة  الإ

�شالمي، وطرحتها  يديولوجية املجتم������ع الإ لأ

يديولوجية الغربي������ة. ورغم ذلك  كبدي������ل لالأ

همية  اعت������ر م.اأركون، اأن ال�شبب الرئي�شي لأ

�شالمي هو فيما حدث يف العديد  العامل الإ

�شالمية خالل ن�شف القرن  من املجتمعات الإ

خري و�شكل������ت مراحل هامة م������ن التطور  الأ

وروبي.  بالجتاه املعاك�������ض لتطور املجتمع الأ

أنه اإذا كان قد ق�ش������ي يف فرن�شا  واأ�ش������اف ا

على �شلط������ة الكني�شة املبنية عل������ى ال�شلطة 

عوام 1789 و1792، فعلى  لهي������ة خالل الأ الإ

العك�������ض من ذلك ج������رت يف اإي������ران حركة 

ئمة  أع������ادت ال�شلطة ال�شيا�شي������ة الدينية لالأ ا

ع������ام 1979، واأخذت �ش������ورة تطور املجتمع 

�شالمي،  �شالمي مالمح م������ن التع�شب الإ الإ

للمحافظ������ة عل������ى بع�������ض اخل�شائ�ض التي 

تربط بني العلمانية والدين، والدولة والدين، 

وكانت كلها تتمتع بخ�شائ�ض اإلهية منفتحة 

ديان ال�شماوية، واأتت من  على غريها من الأ

وجهة نظرنا من اأن:

أيديولوجية هو  �ش������الم كدي������ن وا اأولً: الإ

ظاه������رة و�رشيعة متثل القواع������د احلقوقية 

خالقي������ة جلمي������ع امل�شلم������ني مبنية على  والأ

مي������ان ملعرفة اأ�شول تنظي������م جميع اأوجه  الإ

احلياة.

�شالم ي�شري اإىل جميع اجلوانب  ثاني������اً: الإ

يف احلي������اة اخلا�ش������ة كامل�شيحي������ة، ويرتبط 

مة، اأي اأن املوؤمنني )اأمة اهلل(. بالأ

�شالم  �شا�شية يف الإ ثالثاً: ومن الق�شايا الأ

كانت العالقة بني الدين وال�شيا�شة.

�شالم مدر�شة  رابعاً: ولكن ل يوجد يف الإ

دينية لعبادة اهلل وللحقوق كموؤ�ش�شة، معرتف 

به������ا من قبل جمي������ع امل�شلم������ني، تعمل على 

�شالمية، مث������ل الكني�شة يف  نق������ل التقاليد الإ

امل�شيحية، وه������ذا اأدى يف النهاية، اإىل تو�شع 

أف������كار حامل������ي املعرفة، حي������ث ظهر تعبري  ا

أو�ش������اط رجال الدين، والعارفني  العلماء يف ا

بالن�شو�ض الديني������ة وتف�شريها ولكنهم بقوا 

�شالم وغري منظمني كما  غري موحدين يف الإ

هي احلال يف الكني�شة امل�شيحية.

زمات التي مر  أثناء الأ وه������ذا اأدى بدوره ا

�شالم������ي اإىل �شيوع قاعدة القيم  بها العامل الإ

أمة« رئي�شياً، وهو ما حدث  لي�شبح تعبري ال�»ا

م������ام احلنبلي ابن تيمي������ة )1263- أي������ام الإ ا

�شالمي اأعمق  1328(، عندما عا�ض العامل الإ
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أزم������ة تاريخية. وح������ارب ابن تيمي������ة ب�شدة  ا

الب������دع، وطالب ب�رشورة التوجه اإىل ال�رشيعة 

يف جمي������ع جمالت احلياة، من خالل القراآن 

أداة  مة وا ن فيهما بنية حي������اة الأ وال�شن������ة، لأ

ا�شتمراره������ا بعد موت النب������ي )�ض( وخالل 

ربع، وهو ما  مرحل������ة اخللفاء الرا�شدي������ن الأ

يدعوا ل�شخ�شية ال�شلف ال�شالح.

مة  وركزت فكرة العبادة هذه على بناء »الأ

النقية«، وهذا يعني اإعادتها اإىل ال�شكل الذي 

أيام النبي حمم������د )�ض(. وكان  كان������ت عليه ا

�شا�ض الذي  فكر ابن تيمية يف القرن ال�18 الأ

اعتمد عليه حمم������د ابن عبد الوهاب )تويف 

أ�ش�ض ال�شلفية  عام 1792(، لبعث وتطوي������ر ا

كحركة دينية �شيا�شية.

�شالحات  وا�شتم������رت حماولت ن�������رش الإ

ن،  �ش������الم ومل ت������زل م�شتمرة حت������ى الآ يف الإ

ولكنن������ا لنفهم هذه العملية من ال�رشوري اأن 

�شالح« الذي اأخذ به  نح������دد مفهوم »ن�رش الإ

يف العملي������ات التي اأخ������ذت مكانا فما جرى 

�شالمي. ويجري يف العامل الإ

�شالح������ات« لغوياً ه������ي اإعادة بناء،  و»الإ

ن�شان لرت�شيد  وتغيري، وفيها تكمن م�شاعي الإ

أ�ش������كال جديدة  أو العث������ور عل������ى ا �ش������كال ا الأ

�شياء، والظواهر، والبنى وغريها. وبقدر  لالأ

م������ا يج������ري حت�ش������ني وتر�شي������د الجتاهات 

املتقدم������ة، فهي تدع������و »للتحديث«. وحركة 

�شالم، ميك������ن ربطها بفكرة  التحديث يف الإ

�ش������الح« اأي اإج������راء اإ�شالحات  مفه������وم »الإ

مب�شام������ني جدي������دة، و هذا يعن������ي تكييف 

الظروف الداخلية واخلارجية، التي تغريت 

م������ع مالمح الع�������رش. ومن������ه اأن كل من راأى 

مناذج متكاملة للبنى الجتماعية، واملجتمع، 

أو ال�شخ�شية الفردية يف ال�شابق،  والدول������ة، ا

يرى اأن الرت�شي������د والتح�شني يعنيان التقدم، 

وىل،  �شول الأ أو العودة يف التفاعالت اإىل الأ ا

�شالحات«  وهذا يعني اإىل ال�شابق. وهذه »الإ

ال�شلفي������ة، وترتبط  أو  ا �شولي������ة  ت�شم������ى بالأ

جزئي������اً، باجله������ود، املوجه������ة نح������و اإعادة 

�شيلة. وهي نف�ض  وىل، والنماذج الأ �شكال الأ الأ

ف������كار واملبادئ الديني������ة وال�شيا�شية التي  الأ

دعا اإليه������ا ابن تيمية، وحممد عبد الوهاب، 

أث������رت  وال�شي������خ ويل اهلل)1703- 1762(، وا

�شالمي يف  تاأثرياً كب������رياً على تطور الفكر الإ

الهند وباك�شتان.

وهو ما يو�شلن������ا اإىل ا�شتنتاج اأن اإمكانية 

�شالمية  النظ������ر يف عدد م������ن احل������ركات الإ

أولئك الذين يعترون من  التقليدية، ي�شري اإىل ا

�شالمي  ال�رشوري احلفاظ عل������ى الرتاث الإ

جداد: ويعتر دعاة احلداثة اأن  كم������ا تركه الأ

�شالم هو م������ن واجبهم من اأجل  اإ�ش������الح الإ
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جعل������ه قادر على املناف�ش������ة يف ظروف العامل 

�شولي������ني )ال�شلفيني(، املقتنعني  املتغري؛ والأ

وىل، واإىل  ب�رشورة الع������ودة اإىل امل�ش������ادر الأ

�شالمية  أ�ش�ض العبادات الإ �ش������الم النقي، وا الإ

ال�شلفية ما هي اإل من الظواهر التي تدعوا 

لها الوهابية، التي تدعوا اإىل اأ�شولية من نوع 

�شالم ال�شيا�شي.  خا�ض يف نظرية تطبيق الإ

ونعني هنا جماعات املنظرين الذين يعترون 

اأن من واجبه������م الديني اإحداث تغيري يحقق 

قامة املجتمع  �شع������ار ال�شلفيني وخططه������م لإ

�شالمية، التي تتمتع ب�شكل تاريخي  والدولة الإ

ي�شبه جمتمع �شحابة النبي حممد )�ض(.

�شالحي������ة يف  وبداي������ات التفاع������الت الإ

أوا�شط القرن ال�19( كانت  �شالمي )ا العامل الإ

مة، لتكون قادرة  متجهة نحو اإعادة ت�شكيل الأ

على مناف�شة املجتمعات الغربية، ومن قادتها 

كانت �شخ�شي������ات اإ�شالحية اإ�شالمية منها: 

رفعت الطهطاوي، و�شعيد اأحمد خان، وخري 

التون�شي، وعب������د الرحمن الكواكبي،  الدين 

فغاين، وحممد عبدو، الذين  وجمال الدين الأ

�شالم مع الظروف  دعوا اإىل �رشورة اأقلمة الإ

املعا�������رشة. وكان������وا مقتنع������ني ب������اأن الدول 

�شالمية ميك������ن اأن ت�شل اإىل التقدم، دون  الإ

�شالمية.  اأن تتخلى عن منجزات احل�شارة الإ

�شالمية،  وكان هدفه������م حتقيق النه�ش������ة الإ

الت������ي تنهي تخلف ال������دول العربية وتبعيتهم 

وروبية ال�شتعمارية الكرى. للدول الأ

وكان م������ن ب������ني منظ������ري احلداثة علي 

عب������د ال������رازق )1888-1986( رجل الدين 

أث������ار ظه������ور كتابه  وال�شيا�ش������ي امل�������رشي. وا

 ،)1925( ال�شلط������ة«  أ�ش�������ض  وا �ش������الم  »الإ

�شالم������ي، مبا�رشة بعد  ج������دل يف املجتمع الإ

أتات������ورك على  اأن ق�ش������ى م�شطف������ى كمال ا

ال�شلطن������ة واخلالفة العثمانية خالل �شنوات 

فكار  عادت������ه النظر يف الأ 1922و1924، ولإ

أ�شا�شاً للفهم  والتقاليد الديني������ة، التي تعتر ا

أ�شار عبد الرازق يف  �شالمي لل�شيا�ش������ة. وا الإ

كتاب������ه اإىل اأن مب������ادئ اخلالف������ة غريبة عن 

�ش������الم، ولي�ش������ت واردة يف القراآن، ول يف  الإ

ال�شنة، واعتر اأن اخلالفة هي احلكم با�شم 

أنها توحد ال�شلطتني الدينية  الر�شول )�ض(، وا

أتوا من بعده.  والعلمانية يف اأيدي الذين من ا

واعت������ر عبد الرازق، اأن كل ما تركه الر�شول 

)�������ض( هو عبارة عن ق�شم �شغري من املبادئ 

التنظيمية والقوانني ال�رشورية للحفاظ على 

حي������اة ون�شاطات الدول������ة. وو�شل اإىل نتيجة 

مفادها اأن حممداً )�������ض( و�شع اأمامه لي�ض 

اأهدافاً �شيا�شي������ة وح�شب، بل اأهدافاً دينية، 

أنه مل يوؤ�ش�ض خلالفة اإمراطورية. وعر عن  وا

قناعته باأن مب������ادئ اخلالفة اأعاقت التقدم 
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�شالمية، واأ�شبحت م�شدراً  يف املجتمعات الإ

مة. �شالم والأ لكل �شيء �شيئ، يف تاريخ الإ

اأما اجليل التايل من املفكرين امل�شلمني، 

أتباع حمم������د عب������دو، فق������د انق�شموا  م������ن ا

ملدر�شتني متناق�شتني:

وىل فيها ر�شيد ر�شا  ينتم������ي للمدر�شة الأ

)1865-1935(، ال������ذي ميكن و�شفه مبنظر 

مة هي  أ�شباب تخلف الأ أثبت اأن ا ال�شلفية. وا

يف فقدان امل�شلمني جلوهر الدين حتت تاأثري 

�شالم احلقيقي  احلكام املنحرف������ني، واأن »الإ

ي�ش������م �شيئني هم������ا الع������رتاف بالوحدانية 

وال�ش������ورى يف م�شائل الدول������ة، ولكن احلكام 

املنحرف������ني �شعوا لين�ش������ى امل�شلمون ال�رشط 

الث������اين، و�شجعوه������م على جتاه������ل ال�رشط 

أ�شار ر�شيد ر�شا يف كتاب »اخلالفة«  ول«. وا الأ

ح�شان  �ش������الم يت�شمن القيادة، والإ اإىل اأن الإ

وال�شيا�شة الجتماعية، واأن املجال ال�شيا�شي 

�ش������الم والن�شاطات  يوف������ق ب������ني جوه������ر الإ

راء يف امل�شائل  أ�شار لتع������دد الآ ال�شيا�شي������ة، وا

راء  ال�شيا�شية والبحث الفردي وا�شتقالل الآ

والجتهاد مقابل التقليد والتقيد التام باآراء 

أ�ش������ار اإىل اأن  ال�شخ�شي������ات املع������رتف بها. وا

الهدف من ال�شيا�شة هو احلفاظ على الدين 

وخدمة م�شالح املجتمع.

ومن بني تالميذ حممد عبدو كان قا�شم 

اأمني )1865-1908(؛ وحممد لطفي ال�شيد 

)1872-1963(؛ الل������ذان كونا اجتاهاً اآخر، 

أث������ريات الظاهري������ة للمجددين  واخت������را التا

امل�شيحيني عل������ى املدر�ش������ة العلمانية، وكان 

من بينهم من ح�ش������ل على تعليمه يف الكلية 

العلمي������ة الروت�شتانتي������ة، وعا�شوا يف م�رش، 

اأمثال: �شبل������ي �شميل )1850-1917(، وفرح 

مو�شى  و�شالم������ة   ،)1922-1874( أنط������ون  ا

)1887-1958(، ونيق������ول ح������داد )1878-

1954( وغريه������م م������ن الع������رب امل�شيحيني، 

خوة  فكار وطنية، وللوحدة والأ الذين دعوا لأ

أو  ب������ني املواطنني، بغ�ض النظر ع������ن الدين ا

الظروف الجتماعية.

وو�شع قا�شم اأمني، واأحمد لطفي ال�شيد، 

وتالميذهم مب������ادئ املجتمع العلماين، الذي 

�ش������الم فيه املكان������ة الهامة، ولكنهم  �شغل الإ

مل يلعب������وا دوراً قيادي������اً يف جم������ال احلق������وق 

فكار  وال�شيا�ش������ة. بل �شعوا للتوفي������ق بني الأ

�شالمية، وطوروا فكرة حممد  العلماني������ة والإ

عب������دو عن تنا�شب التغيريات الجتماعية يف 

�شعي منهم لتحويله������ا اإىل فكرة للف�شل بني 

الدين واملجتمع عملياً وبعمق.

واأظه������ر �شري التطور التاريخي اأن منوذج 

التط������ور الجتماعي وال�شيا�شي، الذي قدمه 

قل  �شالحي������ون امل�شلم������ون لبى عل������ى الأ الإ
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حاجة الدول التي طبقت يف احلياة العملية 

�شالم التقليدي ومبادئ املوؤ�ش�شات  مبادئ الإ

الغربي������ة، وهو م������ا اأدى اإىل ظهور منظمات 

�شيا�شية، خالل خم�شينيات و�شتينيات القرن 

�شالمية يف  املا�شي اأخذت اجلذور العربية الإ

اأفكاره������ا منتقدة الليرالية القومية للنموذج 

الغربي.

�شولي������ة املتطرفة  وقامت احل������ركات الأ

�شالم  بتقدمي مبادئ �شيا�شية، تثبت �شيادة الإ

يف جميع نواحي حياة املجتمع. وكان الهدف 

�شولية حتقيق الثورة يف  النهائي للحركات الأ

�شالمي عن طريق العنف من اأجل  املجتمع الإ

الق�شاء على النظام الجتماعي والقت�شادي 

وال�شيا�شي الق������دمي وفر�ض م�شادر ال�رشيعة 

�شالمية على املجتمع. الإ

�شولية مبنظرين �شيا�شيني  وارتبط������ت الأ

مام  م�شلمني متطرفني اأمثال: �شيد قطب، والإ

أبو العال مودودي. آية اهلل خميني، وا ا

 )1966-1906( قط������ب  �شي������د  وميث������ل 

خوان امل�شلمني«  اجلناح املتطرف ملنظمة »الإ

�ش������الم وحده ميكنه  يف م�������رش. ويعتر اأن الإ

أو�شاخ« املفكرين  أكوام ا ن�شانية من »ا اإنق������اذ الإ

أيه اأن ابتعاد ال�شلطات  الكافري������ن. وح�شب را

ع������ن ال�رشيعة كم�شدر لل�شلط������ة �شيوؤدي اإىل 

�شي������ادة اجله������ل وال�������رشك، واأن انت�شار هذا 

»التيه« براأي �شيد قطب هو نظام املوؤ�ش�شات 

الدميقراطية الغربية.

آي������ة اهلل مو�ش������وي خميني  مام ا أم������ا الإ ا

ال�شيع������ي  الدي������ن  رج������ل   )1989-1902(

�شالمية عام 1979  يراين، وقائد الثورة الإ الإ

يران من ع������ام 1979  والقائ������د الروح������ي لإ

أنه من ال�رشوري  وحتى ع������ام 1989 فاعتر ا

جلمي������ع امل�شلمني الحتاد للكفاح �شد اأعداء 

امل�شلمني، وقبل كل �شيء �شد الغرب. واعتر 

قوانني ال�رشيعة تقدمي������ة، ومتكاملة و�شاملة 

مام اخلميني  ت�شلح لكل الع�شور، وق������اد الإ

أث������ري الغربي يف اإيران و نظام  حملة �شد التا

ال�شاه حليف الغرب.

خرى  أما املفكر وال�شخ�شية ال�شيا�شية الأ ا

أبو الع������ال مودودي  �ش������ويل ا يف الجت������اه الأ

ال������ذي دعا لن�رش فكر ما ي�شم������ى ب�»النه�شة 

أن�ش������ار اإقامة دولة  �شالمي������ة«. وكان من ا الإ

اإ�شالمي������ة يف باك�شتان، حيث جل������اأ اأع�شاء 

أثبت  منظمته بعد تق�شيم الهند عام 1947. وا

أبو العال م������ودودي يف كتابه »خمت�رش تاريخ  ا

مام  �شالم« )1986( اأن الإ بعث احلركة يف الإ

�شالمي من الفل�شفة  الغزايل طهر الفك������ر الإ

ميان،  اليوناني������ة، واأوج������د تاأثري ملب������ادئ الإ

واكت�ش������ف روح اجلهاد مرة اأخ������رى، وو�شع 

برناجماً للتعلي������م، واأدخل املبادئ الأخالقية 
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أو  �ش������الم ودع������ا اأع�ش������اء احلكوم������ة ا يف الإ

�شالم،  ال�شخ�شيات الر�شمية، اإىل اللتزام بالإ

أ�شار  وانتقد التاأثري الغربي على امل�شلمني، وا

اإىل اأن احل�ش������ارة الغربية اأثرت على اجليل 

ال�شاب من امل�شلمني تاأثرياً عميقاً، واأ�شبحوا 

معها ينظ������رون اإىل كل �شيء من زاوية وجهة 

النظر الغربية، وفقدوا ا�شتقاللهم الفكري، 

حتت تاأثري »ال�شيادة الغربية«.

وعلى هذا ال�شكل نرى خالف يف اجلوهر 

�شالحات  لالإ ال�شيا�شية  للمب������ادئ  �شا�شي  الأ

�شالمية، ووحدة يف الهدف مقبول يف كل  الإ

�شا�ض مت  �شالمية. وعلى ه������ذا الأ ال������دول الإ

دارة  �شالمية«، و»الإ و�شع مب������ادئ »الدولة الإ

�شالم������ي«،  الإ و»القت�ش������اد  �شالمي������ة«،  الإ

�شالمي������ة«. ومبادئ »الدولة  و»ال�شرتاكية الإ

�شالمية« اأو اخلالفة التي ميكنها اأن حتقق  الإ

»مناذج اإ�شالمي������ة« للمنظمات ال�شيا�شية يف 

املجتم������ع يف الظروف املعا�������رشة، وتعتر اأن 

ال�شلطة دينية وعلمانية، ومبادئ العدالة هي 

يف توزيع ال������رثوات الجتماعية، ويف توجيه 

�شالمية. القت�شاد وفقاً لل�رشيعة الإ

وم������ع ذلك يعت������ر الكثري م������ن امل�شلمني 

أن ق������وة الدولة ه������ي يف تدعيم  املعا�رشي������ن ا

التفاه������م الجتماع������ي بغ�������ض النظ������ر عن 

الوح������دة ب������ني العلمانية والدي������ن، واعتروا 

عل������ى العك�ض اأن ف�شل الدي������ن عن املجتمع 

مور الدينية  وال�شيا�ش������ة هو اأمر مقبول يف الأ

وممكن م������ع تواجد هيئات ديني������ة يف اإطار 

أن������ه من غري  الدول������ة العلماني������ة، واعتروا ا

هداف  �شالم للو�شول لأ املمكن ا�شتخ������دام الإ

�شيا�شية.

¥µ
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أُلفت نظر القراء الكرام اإىل اأن كلمتي )عيون ال�شعر(  يف البداية اأحب اأن ا

يف العنوان اإمنا تعنيان بع�ض ما قيل من خرية ال�شعرين القدمي واحلديث يف 

أم الزم������ان واأقدم عا�شمة يف الدنيا دم�شقنا احلبيبة الرائعة. ولقد لحظت  ا

من مطالعاتي ومراجعاتي يف �شتى الكت������ب والدواوين القدمية واحلديثة اأن 

أ�شادوا بعا�شمتنا اخلالدة وتغنوا بها. هناك اأكرث من مئتي �شاعر ا

�ساعر وباحث وع�سو يف احتاد الكّتاب العرب

- العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

دم�شق يف عيون ال�شعر

❁

❁
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واجلدير بالذكر اأنني حتدثت، يف مقاٍل 

�شبق يل ن�������رشه، عن بع�ض ه������وؤلء ال�شعراء 

أ�شع������ار القدامى  حت������ت عنوان )دم�ش������ق يف ا

ن اأن اأقدم ثالثة  واملحدث������ني(. ويطيب يل الآ

من كب������ار ال�شع������راء عاجلوا املو�ش������وع ذاته 

وكانوا من املجلِّني فيه:

1- اأنور العطار

 ال�ساعر العبقري املنعزل

أنور  �شيل ا أ مع ال�شاعر الدم�شقي الأ نبدا

العطار. )ول������د بدم�شق �شنة 1908- وهناك 

رواية اأخرى تقول اإنه ولد �شنة 1913، وتويف 

أنه عا�ض 59  أي�شاً �شنة 1972، اأي ا بدم�ش������ق ا

�شن������ة(. �شاعٌر غنائ������ٌي ابتداعي –رومانتي- 

أولَع بالو�شف وخ�شو�شاً و�شف الطبيعة – ا

طبيعة دم�شق ال�شاحرة- وعرَّ عن اأحا�شي�شه 

أف������كاره ب�شعٍر مبتكٍر رقيٍق تتميز  وخلجاته وا

ديباجته بالق������وة والنقاء. كان معجباً باأحمد 

�شوقي –اأمري ال�شعراء وتاأثر به، وكان يحفظ 

أ�شعاره املعروفة وغري املعروفة. له  الكثرَي من ا

يام«. ديوان وحيد مطبوع هو »ظالل الأ

هذا ال�شاعر ظل������م نف�شه حياً.. وظلمناه 

�شتاذ ال�شديق الراحل  ميتاً! بح�شب تعبري الأ

عب������د الغن������ي العط������ري يف كتاب������ه ال�شهري 

نه عا�ض  »عبقري������ات �شامية«. ظل������م نف�شه لأ

منطوياً عل������ى ذاته يف عزل������ٍة مغلقة، بعيداً 

�شواء كما يقال. ولعمري اإنه لي�شتحق  عن الأ

اأن يذك������ر ويق������راأ على ال������دوام، واأن تقام له 

حفالت تاأبني، واأن تطبع اأعماله خوفاً عليها 

أم������ا اأعماله غ������ري املطبوعة  م������ن الن�شيان. ا

وهي دواوين �شعر فه������ي: »البواكري«، »وادي 

حالم« »البلبل امل�شحور«،»منعطف النهر«،  الأ

»علمتني احلياة«، »ربيع بال اأحبة«.

ت�ش������اف اإىل دواوينه ه������ذه كتبه النرثية 

وه������ي: »الو�شف والتزوي������ق عند البحرتي«، 

موي«، »اخلال�شة  »اأ�رشةُ الغزل يف الع�رش الأ

دبية«، »�شوقي������ات مل تن�رشها ال�شوقيات«،  الأ

ألُف بيٍت وبيت«. »ا

يقول يف ق�شيدٍة عنوانها »دم�شق«:

اجلديِد الربيِع  ائــتــالُق  دم�سق 

وا�ــــرصاقــــُة الــفــجــر اإمـــــا ابــتــ�ــســْم

يــــــت بـــالـــهـــوى وريـــــحـــــانـــــٌة ُنــــــدِّ

يــــــــــــــت بــــاحلــــكــــْم وزنــــــبــــــقــــــٌة ُروِّ

عــلــى مــهــِدهــا رائــــعــــاُت الــنــبــوِغ

الــِهــمــْم َقـــَبـــ�ـــســـاُت  �ــســاِحــهــا  ويف 

اخللوِد م�سُك  امل�سُك  ُتْربها  ويف 

ال�سيْم عطُر  الِعْطُر  ها  جدِّ ويف 

ــمــاِح ــ�ــسَّ ت مـــ�ـــســـارُحـــهـــا بــال تــــنــــدَّ

ومـــــاجـــــْت اأبــــاطــــُحــــهــــا بـــالـــكـــرْم

الـــبـــقـــاِء كــــتــــاُب  اإلَّ  هــــي  ومــــــا 

ـــَظـــْم ـــِع ال ـــجـــلُّ  �ـــسِ اإل  هــــي  ومـــــا 
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َمــــراُد اجلمال مــطــاُف اجلــــالِل، 

مـــــــالُذ الــــعــــهــــود، مــــقــــرُّ الـــــذمْم

مــــــــالعــــــــُب حــــــافــــــلــــــٌة بــــاملــــنــــى

ـــنـــعـــْم مـــــــراتـــــــُع طـــــافـــــحـــــٌة بـــال

�سى الأ معنى  القلُب  يعِرُف  فما 

مْل ــــروُح َطــْعــَم الأ ــــدرُك ال ُت ومـــا 

عـــلـــى كــــــلِّ قــــلــــٍب حمــــــبٍّ ربــــــاٌب

نـــَغـــْم ثــــغــــٍر  كــــــلِّ  ويف  ُتــــغــــنــــي، 

❁    ❁    ❁

2- اأحمد ال�سايف النجفي

ال�ساعر والفيل�سوف البوهيمي

ه������ذا الب������دويُّ امللت������ُف بعب������اءٍة �شوفيٍة 

ب�شيطني،  عادية، واملعتم������ر كوفيًة وِعق������الً 

واملرتدي �������رشوالً ف�شفا�شاً جيوبه الوا�شعة 

ل حت�ش������ى، كان يلتفت اإلي������ه كلَّ مرة نرتاد 

فيها مقهى الرازيل اأو مقهى الكمال اأو منرُّ 

من اأمامهما.

ه������ذا ال�شاع������ر الذي مل يت������زوج ومل يكوِّن 

ول يف  أ�رشًة كان بوهيمي������اً من الطراز الأ له ا

أني�ض املع�رش اإذا مل تثري  حياته. وا�شع املعرفة، ا

أو تثِقْل عليه. غ�شبه ا

ول������د ببغداد �شن������ة 1896، وت������ويف عام 

أن������ه عا�ض 81�شنة. �شاعُر و�شٍف  1977، اأي ا

وغ������زٍل وفل�شفٍة وهج������اٍء و�شخريٍة وملٍح من 

فحول ال�شعراء يف هذا الع�رش.

هو يف راأي الكثريين اأف�شل �شاعٍر ترجم 

رباعيات اخليام �شعراً عربياً مبيناً وذلك عن 

نه در�ض اأ�شولها  الفار�شية التي كان يتقنها لأ

وقواعدها يف اإيران.

اأعماله غزيرة، فاأما دواوينه فهي ت�شعة: 

اللَفَح������ات/ هواج�ض/  ال�شج������ن/  َح�ش������اد 

غوار/ اأحلاُن اللهيب/  مواج/ التي������ار/ الأ الأ

أم������ا موؤلفاته النرثية  أَ�شعٌة ملون������ة/ �رشر/ وا ا

فهي: كتاُب هزٍل وَجد/ �شباُب ال�شبعني/ بال 

ا�شم/.

أنا�������ض ِكَرَ �شنِّ������ه واأن نف�شه  ع������اب عليه ا

ما ت������زال خ�رشاء فاأجابه������م ارجتالً بهذين 

البيتني:

�سنيني بــعــدِّ  ل  بــروحــي  �ــســنــيِّ 

الت�سعنِي مــن  غــــدًا  �ــســخــرنَّ  فــالأ

م�رصعًا يرك�ُض  لل�سبعنِي  العمُر 

الع�رصيِن عــلــى  بــاقــيــٌة  والـــــروُح 

نزح ال�شايف النجفي من العراق اإىل دم�شق 

واختارها بلداً له ومقراً. واأحبها فتغنَّى بها 

يف ع������دة ق�شائد من اأج������ود �شعره. يقول يف 

اإحدى هذه الق�شائد بعنوان »دم�شق«:

ــَق مــتــازًا على َعَجٍل اأتــيــُت ِجــلَّ

فاأعجبتنَي حتى اخرتُتها وطنا

ل يربُح احل�سُن يومًا عن مرابعها

كاأنا احل�سُن من ِقْدٍم بها افتتنا
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ُغاًل عن حما�سنها ْرف �سُ ل يرت�سي الطَّ

الو�سنا املقلَة  فيها  تعادَي  حتى 

اأَيقنُت اأََن من اأهل اجلناِن ففي

هَنا اأ�سكُن جناٍت تفي�ُض  دم�سَق 

ن اأتاها كيف يربُحها عجبُت مَّ

فهل يرى يف �سواها عن دم�سَق ِغنى

لــلــذي �سكنا اإل  ــُة اخلــلــِد  مــاجــنَّ

لــلــذي ظعنا اإل  الـــنـــاُر  ومـــا  بــهــا 

يكاد ين�سى غريُب الدار موِطَنه

وال�سكنا هَل  الأ ويعاُف  َرْبعها  يف 

َن�سبي والــُعــال  عــربــيٌّ  امــــروؤٌ  اإن 

اأرى وطنا اأرى ُعْربًا  اأر�ــضٍ  اأيِّ  يف 

3- اأحمد رامي

غـــان و�ساعُر  اب الأ ـــد ُكتَّ �سيِّ

ال�سباب

ل �ش������ك يف اأن اأحمد رامي، 

أَلَّفه من اأغاٍن لكبار املطربني واملطربات،  مبا ا

غنية ل  ه������و ن�شيُج وحده و�شيد م������ن كتب الأ

يف م�������رش فح�شب بل يف العامل العربي باأ�رشه 

م كلثوم  أي�شاً. اأح�شيُت ما كتب من اأغاٍن ولأ ا

وحده������ا فبلغت اأكرث من مئ������ٍة و�شتني اأغنية 

من اأ�شل ثالثمئٍة وثماٍن غنتها هذه املطربة 

العمالقة.

يقول اأحمد رام������ي يف لقاء �شحفي عن 

جيال  فه اإىل مطرب������ة الع�رش والأ كيفي������ة تعرُّ

أن������ا اأدر�ُض اللغَة  ، وا كوك������ب ال�رشق: »مُني اإيلَّ

أنه ظهر  الفار�شي������َة بباري�������ض �شن������ة 1924، ا

يف �شم������اء م�������رش كوكب جديد م������ن  كواكب 

الف������ن، فتاةٌ يف َميْع������ِة ال�َشّبا تغني الق�شائد 

واملو�شح������ات، وقيل يل اإنها تغني ق�شيدة من 

ق�شائدي مطلعه������ا )ال�شبُّ تف�شُحه عيونُْه( 

اأخذته������ا ع������ن عميد الغن������اء يف ذلك احلني 

املرحوم ال�شي������خ اأبي الُعال حممد الذي اأخذ 

الغناء ع������ن فقي������د الفن عب������ده احلامويل، 

و�شاقني ه������ذا اخلر ف������كان اأول همي عند 
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أ�شمع ذل������ك البلبل  عودت������ي اإىل الوط������ن اأن ا

اجلدي������د.. وهك������ذا مّت التع������رُّف بيني وبني 

أم كلثوم«. ن�شة ا الآ

-انتهى باخت�سار-

ولد اأحمد رام������ي عام 1892 وتويف عام 

أن������ه عا�������ض �شتًة وثمان������ني عاماً.  1978 اأي ا

وىل، عبقريته  �شاعٌر تعبريي م������ن الدرجة الأ

ب ب�شاعر  يف الو�شف والغناء ل ت�شاهى، لُقِّ

ال�شباب. له ديوان������ان مطبوعان هما: اأغاين 

رامي/ وديوان رامي.

يكتب الف�شحى مبثل ال�شهولة وال�شال�شة 

والت�شوي������ر والبتكار التي يكتب بها العامية 

امل�رشية. اأحبَّ دم�شق فغناها بهذه الق�شيدة 

اجلميلة: 

يانعًة ال�ساِم  ربــوِع  يف  رو�ــســًة  يا 

ــرُي فيها وهـــو نــ�ــســواُن تـــرنَّ الــطَّ

ولــلــغــديــِر عــلــى تــرجــيــعــِه نــغــٌم

واأوزاُن ٌب  ْ �ـــــرصَ لــه  اخلـــريـــِر  مــن 

تايَل الغ�سُن فيها وانثنى طربًا

ـــــا �ــســجــتــُه تــــرانــــيــــٌم واأحلـــــــاُن ملَّ

ها هذي ثماُرِك طابْت يف مغار�سِ

وذاك ُغ�سُنِك يندى وهو فيناُن

ــدَّ يدًا اأبــْت على كــلِّ جــاٍن اأن مَيُ

اإىل َجّناها وحتت الظلِّ َيقظاُن

يحمي حماها ويفديها بهجتِه

�سهراُن وهو  فيها  الليَل  ويقطُع 

❁    ❁    ❁

يــارو�ــســًة بــردى يف و�سي ُبــْردتــه

جــذلُن وهــو  ُرباها  بني  يختال 

ــدٌة مــلَّ اأمــــاٌد  حوا�سيِك  على 

لــهــا مــن الـــذكـــِر تـــاريـــٌخ وديــــواُن

دهـــا وردَّ تيهًا  بها  الــزمــاُن  ــى  غــنَّ

وِخالُن اأحباٌب  الليِل  جانِب  من 

راأوا من ال�سام –حتيا ال�ساُم- رابطًة

واأعـــواُن اأنــ�ــســاٌر  العهِد  على  لها 

اإلينا خفافًا يوَم حِمنتنا طاروا 

وا ول هانوا واأرخ�سوا الروَح، لذلُّ

يــــٌة كــتــبــْت ــــفــــت بــيــنــنــا ُحــــرِّ واألَّ

تـــزداُن حـــــراِر  الأ بـــدِم  �سحيفًة 

❁    ❁    ❁

يا اإخوَة ال�ساِم تاهْت م�رُص مفخرًة

وعــــزَّ فــيــهــا بـــُكـــْم اأهـــــٌل وجــــرياُن

ا على العهد ل َيثني عزميتنا اإنَّ

اأحــداٌث واأزماُن عن ُن�رصِة احلقِّ 

ت علينا الليال وهي عاب�سٌة مرَّ

حياُن واأ�رصَق ال�سبُح فيها وهو �سَ

ونــحــن عــنــدكــُم يف خــرِي منزلٍة

ــــتــــُم عــنــدنــا لــلــعــنِي اإنـــ�ـــســـاُن واأن

¥µ
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نب������اء الدولية التي  نب������اء العاملية من امل�شادر الهامة لالأ تعت������ر وكالت الأ

عداد موادها عما يجري حولنا من  عالم اجلماهريية لإ تعتمد عليها و�شائل الإ

اأحداث يف العامل العا�شف دائم املتغريات القت�شادية، والعلمية، والتكنولوجية، 

نباء العاملية  وال�شيا�شية، والجتماعية. خا�شة واأن الكثريين يعترون وكالت الأ

أ من �شيا�شات القوة التي تعتمد عليها القوى العظمى لتحقيق  جزء ل يتج������زا

جزء ه������ام من �شيا�شاتها اخلارجية والدفاع عن م�شاحلها احليوية يف اأنحاء 

اأ�ستاذ يف جامعة ط�سقند )اأوزبك�ستان(

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه. 

نباء العاملية  دور وكالت الأ

أطر ال�سيا�سات اخلارجية وتنفيذهااأطر ال�سيا�سات اخلارجية وتنفيذهاأطر ال�سيا�سات اخلارجية وتنفيذها يف حتديد 

)1(

)1(

˜

د. حممد البخاريد. حممد البخاري
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. وتعتر فرن�شا املهد الذي 
)2(

خمتلفة من العامل

أنب������اء عاملية النور عام  راأت في������ه اأول وكالة ا

أنوريه دي  أ�شار لدورها الهام  ا 1845، والتي ا

بلزاك يف مقالة كتبه������ا عام 1840 ون�رشتها 

اإحدى املج������الت الباري�شية »ب������اأن اجلمهور 

أنه يوج������د �شحف كثرية،  ميك������ن اأن ي�شدق ا

ولك������ن يف احلقيقة ل توج������د �شوى �شحيفة 

واح������دة.. فلل�شيد هافا�ض مرا�شلني يف العامل 

باأ�رشه، وت�شله ال�شح������ف من بلدان خمتلفة 

ن كل ال�شحف  ول.. لأ يف الك������ون، وه������و الأ

�شباب مادية عن العمل  الباري�شية امتنعت، لأ

حل�شابها جتنباً للم�شاريف، ولكن امل�شاريف 

التي يتحملها ال�شيد هافا�ض هي اأكر، ولهذا 

كان له الحتكار. وكل ال�شحف التي امتنعت 

جنبية،  يف املا�شي عن ترجم������ة ال�شحف الأ

وع������ن اعتماد مرا�شل������ني لها، تتلق������ى اليوم 

امل�شاعدة من ال�شي������د هافا�ض الذي يزودها 

جنبي������ة يف �شاعة حم������ددة لقاء  خب������ار الأ بالأ

مبلغ �شهري .. وتقوم كل �شحيفة ب�شبغ تلك 

خب������ار التي ير�شلها ال�شي������د هافا�ض اإليها  الأ

أو  خ�������رش ا أو الأ زرق ا أو الأ بي�������ض ا بالل������ون الأ

. ويعتر �شارل هافا�ض اليهودي 
)3(

حمر..« الأ

أنباء على  الفرن�شي، اأول من اأطلق ا�شم وكالة ا

الوكالة التي حملت ا�شمه اأي وكالة هافا�ض، 

يف باري�ض عام 1845، وكانت اأول وكالة متار�ض 

. وقد 
)4(

عالنات يف العامل خبار والإ جتارة الأ

ا�شتفاد هافا�ض من اخلرة التي تكونت لدى 

ال�رشافني يف مرا�شالتهم منذ القرن ال�شاد�ض 

ع�������رش، وا�شتف������اد خا�شة م������ن احلادثة التي 

�رشة روت�شيل������د التي كانت متار�ض  �شمحت لأ

�رش  املرا�شلة مع ال�رشافني، اأن ت�شبح من الأ

الرثي������ة عندما علمت بخ������ر انت�شار انكلرتا 

يف معركة واترلو قب������ل حكومة ملك انكلرتا 

بثم������ان �شاعات. كم������ا ا�شتف������اد هافا�ض من 

املوقع الهام ملكتبه الذي افتتحه عام 1832، 

و�ش������ط العا�شمة الفرن�شي������ة باري�ض بالقرب 

من مركز الريد، وبور�شة باري�ض التجارية، 

واملحكم������ة، ومقرات ال�شح������ف الباري�شية. 

ومنذ عام 1857 اأخذت وكالة هافا�ض تتمتع 

ب�شه������رة وا�شعة، تتنا�ش������ب و�شعارها )املعرفة 

اجليدة وال�رشيعة(، وا�شتعملت وكالة هافا�ض 

آن������ذاك للقيام بعملها،  كل الو�شائ������ل املتاحة ا

من ا�شتخدام احلمام الزاجل يف الت�شالت 

اليومية بني باري�������ض، ولندن، وبروك�شل، اإىل 

ا�شتخدام التلغراف الذي اخرتع عام 1837، 

وو�ش������ع يف اخلدمة العامة عام 1850، وعر 

الكب������ل البحري الذي امت������د حتت مياه بحر 

طل�شي  املان�ض عام 1851، وحتت املحيط الأ

عام 1866، وا�شتخدمت كذلك التيلي�شكربتور 

نباء الفرن�شية  يف عام 1880. وكانت وكالة الأ
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وريثة وكالة هافا�ض اأول من ا�شتخدم الراديو 

تيلي�شكربتور يف الع������امل عام 1950. وعندما 

عانت وكالة هافا�ض م������ن اأزمة مالية حادة، 

زمة القت�شادية العاملية، يف ثالثينات  أثناء الأ ا

القرن الع�رشين، قام������ت احلكومة الفرن�شية 

بالتدخل مل�شاعدتها مادياً.

أملانيا النازية مع  وملا انهزمت فرن�شا اأمام ا

بداية احلرب العاملي������ة الثانية، وقعت وكالة 

ملانية، وحكومة  هافا�������ض حتت ال�شيط������رة الأ

ملانيا، وو�شعت  في�شي الفرن�شية اخلا�شعة لأ

عالم،  حتت اإ�������رشاف الدي������وان الفرن�شي لالإ

الفرن�شي������ة  لرقاب������ة احلكوم������ة  وخ�شع������ت 

أملاني������ة اعتباراً من خريف  وجماعة جتارية ا

. يف نف�ض الوقت الذي اتخذت 
)5(

عام 1940

في������ه احلكوم������ة الفرن�شية احل������رة من لندن 

مق������راً لها تقود منها املقاوم������ة �شد النازية، 

وليتح������ول بذل������ك مكتب وكال������ة هافا�ض يف 

خرى يف العامل اإىل  لندن وبع�ض مكاتبه������ا الأ

أداة من اأدوات كف������اح حكومة فرن�شا احلرة  ا

واحلكومة املوؤقتة يف اجلزائر �شد الحتالل 

النازي. وبعد هزمية النازيني وحترير فرن�شا 

من احتاللهم عام 1944، �شدر مر�شوم عن 

أيلول  احلكومة الفرن�شية بتاريخ 30 �شبتمر/ ا

نباء الفرن�شية  1944 يق�شي باإن�شاء وكالة الأ

)AFP(، كوريثة ملا تبقى من وكالة هافا�ض، 

ومتتعت من الناحي������ة القانونية با�شتقاللها 

كموؤ�ش�شة عامة م�شتقل������ة مالياً، مع اإمكانية 

ح�شولها على اإعان������ات مالية من احلكومة 

أنباء  الفرن�شية. ويف عام 1954 تراأ�ض وكالة ا

آنذاك  AFP جان م������اران، وكان يعمل فيها ا
نحو 2000 موظف و700 �شحفي، ولها 18 

مكتب������اً يف فرن�شا، و92 مكتب������اً يف اخلارج، 

ومرا�شلني يف 157 دولة، وكانت توزع حوايل 

أل������ف كلمة يومياً، اإ�شافة مل�شاحلها يف  500 ا

138 دولة، و12400 م�ش������رتك بني �شحيفة 

وحمط������ة اإذاعية وحمط������ة تلفزيونية، و447 

 AFP أنباء م�شرتك خا�شاً. ووزع������ت وكالة ا

نكليزي������ة  أنباءه������ا باللغ������ات الفرن�شي������ة والإ ا

ملاني������ة والعربية والرتغالية.  �شبانية والأ والإ

ذاعات  اإ�شافة لمتالكه������ا مراكز ا�شتماع لالإ

جنبية، وخا�شة اإذاعة مو�شكو وبع�ض الدول  الأ

ق�شى.  و�شط وال�رشق الأ ال�رشقية، وال�رشق الأ

وكان مركزيها يف ليم������ا و�شنغافورة ير�شالن 

نباء الهامة مبا�رشة للم�شرتكني يف اأمريكا  الأ

ر�شالها  آ�شيا دون احلاجة لإ الالتينية وق������ارة ا

 AFP أنباء عر باري�ض. وحققت اأعمال وكالة ا

عام 1967 نتائج بلغت 89.811.600 فرنك 

فرن�شي، يف الوقت الذي كانت فيه ميزانيتها 

لذل������ك العام ل تزيد ع������ن 50 مليون فرنك 

أنباء  . وح�شب م�شادر وكالة ا
)6(

فرن�شي فقط
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AFP فهي تنقل 
ب�شدق  نب������اء  الأ

 ، عي������ة �شو مو و

بطاب������ع  وتت�ش������م 

 . يل �شتق������ال ا

املتابع������ة  ولك������ن 

ملا  املو�شوعي������ة 

فع������اًل  تن�������رشه 

بو�شوح  يظه������ر 

و�شيلة من  أنه������ا  ا

ال�شيا�شة  و�شائل 

جي������ة  ر خلا ا

من  الفرن�شي������ة، 

تركيزها  خ������الل 

خبار  على نقل الأ

ولويات التي تراها منا�شبة لها، ومبا  وفق الأ

يتنا�شب واملواقف الفرن�شية، ومما �شاعدها 

على النت�شار الوا�شع يف العامل اخلرة الطويلة 

التي تكونت لديها، واملناخ ال�شيا�شي ال�شائد 

يف فرن�ش������ا، واإمكانياته������ا املادي������ة والتقنية 

وق������درات ال�شيا�ش������ة اخلارجي������ة الفرن�شية، 

اإ�شافة لدعم احلكومة الفرن�شية.

اأما يف بريطاني������ا فقد افتتح عام 1851 

مل������اين الذي  جوليو�������ض روي������رت اليه������ودي الأ

نكليزي������ة عام 1857،  اكت�ش������ب اجلن�شية  الإ

وتعل������م يف باري�������ض على يد �ش������ارل هافا�ض، 

نباء يف لندن ك�رشكة جتارية عادية،  مكتباً لالأ

و�رشع������ان ما حت������ول هذا املكت������ب اإىل وكالة 

نب������اء وو�شيلة هامة م������ن و�شائل ال�شيا�شة  لالأ

م������ر الذي ظهر  اخلارجي������ة الريطاني������ة، الأ

جلياً وا�شحاً اإبان احل������رب العاملية الثانية. 

وا�شتف������اد رويرت من مد الكب������ل البحري بني 

دوف������ر وكايل، ليوف������ر عام������ل ال�رشع������ة يف 

نب������اء. ومن ثم ح�شوله  اإر�ش������ال وا�شتقبال الأ

مريكية  أثن������اء احلرب الأ على موافقة �رشية ا

طل�شي ربط  ملد كبل بحري ع������ر املحيط الأ
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بني مينائي ك������روك، وكروكابني على �شاحل 

اإيرلندا، و�شري �شفناً اأبحرت مبحاذاة ال�شفن 

خبار اجلاهزة  مريكية لتلتقط حمافظ الأ الأ

منها واإي�شالها ملراك������ز التلغراف التابعة له 

موفراً بذلك حوايل ثمان �شاعات من الطرق 

آنذاك. واأطل������ق على تلك الطريقة  املاألوفة ا

ا�شم التلغراف الناق�������ض. وهي الفكرة التي 

مريكية عندما  ا�شتفادت منه������ا ال�شحافة الأ

أن�ش������اأت كريات ال�شح������ف يف نيويورك اأول  ا

نب������اء واتفقت مع �شف������ن الركاب  وكال������ة لالأ

طل�ش������ي للتقاط  املتوجهة ع������ر املحيط الأ

خبار الواردة من اأوروبا عام 1848 ب�رشعة  الأ

اأكرث من انتظاره������ا يف نيويورك. ومنذ عام 

نباء اإىل موؤ�ش�شة  1941 حتولت وكالة رويرت لالأ

م�شتقلة »ترو�شت« وف������ق املفهوم الريطاين. 

و�شم ه������ذا الرتو�شت: نيوزبي������ر بروبيتورز 

أ�شو�شي�شن، و�رشكة ال�شحف اللندنية، و�رشكة  ا

ال�شحافة، و�رشكة ال�شحافة اجلهوية، و�رشكة 

ال�شحافة ال�شرتالي������ة، و�شحافة نيوزيلندة، 

وتعاونية ال�شحف ال�شرتالية والنيوزيلندية. 

ومعنى ذل������ك اأن وكالة رويرت كانت ملكاً غري 

قاب������ل للتجزئة لعموم ال�شح������ف يف اململكة 

املتحدة، با�شتثن������اء ال�شحافة ال�شيوعية غري 

املمثلة يف تلك ال�������رشكات، وعمل يف الوكالة 

آنذاك نح������و 2000 موظف و 500 �شحفي،  ا

وكان له������ا 75 مكتب������اً يف 69 دول������ة، وكانت 

ت������وزع حوايل 1.3 مليون كلمة يف اليوم على 

6500 م�شرتك و4770 �شحيفة يف 120 بلداً 

يف العامل. وكانت متل������ك اأكرث مراكز الر�شد 

أو�شع خط للتيلي�شكربتور  ذاعي يف العامل، وا الإ

يف العامل، يبلغ طوله 990.700 كلم حتى عام 

1967 بامتياز ا�شتخ������دام نافذ ملدة خم�شني 

عام������اً. ومنذ ع������ام 1961 ا�شتخدمت الكبل 

طل�شي  البحري املمتد حتت مياه املحيط الأ

أثناء احلرب العاملية   وا
)7(

بني لندن ونيويورك.

زمة مالية  الثانية تعر�ش������ت وكالة روي������رت لأ

حادة، دع������ت احلكوم������ة الريطانية لتقدمي 

أنها �رشعان ما ا�شتغنت  امل�شاع������دات لها، اإل ا

عن تلك امل�شاعدات. ويق������ول الر�شميون يف 

وكالة روي������رت، اأن وكالتهم هي موؤ�ش�شة متثل 

أنها تتوخى  أ�شا�شاً، وا ال�شحافة الريطاني������ة ا

املو�شوعية والدقة يف اأخبارها، ولكن حتليل 

أنها و�شيلة  عالمية يبني ا م�شمون موادها الإ

م������ن الو�شائ������ل الفعالة لل�شيا�ش������ة اخلارجية 

عالم  أنها ك�شائ������ر و�شائل الإ الريطاني������ة، وا

أ�شاليب  اجلماهريي������ة الريطانية ت�شتخ������دم ا

خف������اء نواياها احلقيقية،  غاي������ة يف الدقة لإ

مر الذي ي�شاعدها على القول باأنها تعمل  الأ

مبو�شوعية.

ملاني������ة برل������ني افتتح  ويف العا�شم������ة الأ
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ملاين برن������ارد وولف الذي تتلمذ  اليهودي الأ

يف باري�������ض على ي������د �شارل هافا�������ض، مكتباً 

�شحفياً له اأطلق عليه ا�شمه عام 1849. ومن 

أن�شاأ خط تلغراف للدولة الرو�شية ربط  ث������م ا

بني برلني واأك�ض ل�شبال، وبقيت وكالة وولف 

أوروبا حتى هزمية  أنباء يف ا نباء اأكر وكالة ا لالأ

أملانيا النازية على اأيدي احللفاء يف احلرب  ا

. وكانت هذه الوكالة واحدة 
)8(

العاملية الثانية

أك������رث الو�شائل الفعالة م������ن بني و�شائل  م������ن ا

ملانية، وخا�شة  تنفيذ ال�شيا�شة اخلارجية الأ

أثبت������ت تفوقها  أثن������اء العهد الن������ازي، حيث ا ا

حتى على وكالة معلم������ه هافا�ض الفرن�شية. 

أملانيا النازية،  وانتهت هذه الوكال������ة بهزمية ا

 DPA ملانية لتحل حملها وكالة ال�شحافة الأ

التي تاأ�ش�شت عام 1949 يف هامبورغ ك�رشكة 

تعاونية ميلكها نا�������رشي ال�شحف وحمطات 

نباء  ذاع������ي، على قاعدة وكال������ة الأ البث الإ

DENA يف املنطق������ة اخلا�شع������ة للوليات 
نباء  أملانيا، ووكالة الأ مريكية من ا املتحدة الأ

DPD يف املنطق������ة اخلا�شع������ة لريطاني������ا، 
نب������اء SUEDENA يف املنطقة  ووكالة الأ

اخلا�شعة لفرن�ش������ا، وافتتحت 46 مكتباً لها 

جنبية.  أملاني������ا و70 مكتباً يف ال������دول الأ يف ا

أملانيا  وح�شل������ت DPA من مرا�شليه������ا يف ا

وخمتلف العوا�ش������م العاملية يومياً على 200 

األف كلمة وزعت منها الثلث على م�شرتكيها 

لكرتونية للتوزي������ع، لت�شبح  عر �شبكته������ا الإ

بذل������ك و�شيلة م������ن و�شائل تنفي������ذ ال�شيا�شة 

ملاني������ا الحتادي������ة، وفق الدور  اخلارجي������ة لأ

امل�شموح لها ب������ه يف ال�شيا�شة الدولية. وبعد 

انهيار الحتاد ال�شوفييت������ي، وحلف وار�شو، 

واملنظوم������ة ال�شرتاكية، وه������دم جدار برلني 

را�ش������ي ال�رشقية التي  ال�شه������ري، وان�شمام الأ

أملانيا الدميقراطية  كانت تع������رف بجمهورية ا

أملاني������ا الحتادية يف مطل������ع ت�شعينيات  اإىل ا

الق������رن الع�رشين، جرت حماولة فا�شلة خالل 

DPA  نباء �شي������ف 1990 لدمج وكال������ة الأ

أملانيا  أنب������اء جمهورية ا م������ع مناف�شتها وكالة ا

الدميقراطي������ة ADN، ويف عام 1992 �شلم 

نباء ADN لبولكو  جمل�ض الو�شاية وكالة الأ

  Effectenspiegel A G هوفمان �شاحب

أي�شاً الق�شم  يف دو�شلدورف، والذي ميل������ك ا

 DEUTSCHER :أ�ض مال وكالة ن را كر م الأ

DEPESCHEH – DIENST لت�شب������ح 
ملانية  DPA، ووكالة  نباء الأ بذلك وكالة الأ

 DDP )DEUTSCHE ووكالة   ،ADN
م������ن   )DEPESCHEN - DIENST
و�شائل تنفيذ ال�شيا�شة اخلارجية جلمهورية 

نباء  أملانيا الحتادي������ة، اإىل جانب وكالت الأ ا

.VWD و KNAو EPD الدينية



نباء العاملية  دور وكالت الأ

العــــــدد 535 ني�ســـــان  2��2008

مريكية  أم������ا يف الولي������ات املتح������دة الأ ا

مريكية عام  فقد كونت بع�ض ال�شح������ف الأ

1848 بنيويورك جمعية اأطلقت على نف�شها 

ا�ش������م جمعية اأخب������ار املين������اء،  لت�شتفيد من 

خباري������ة. ويف عام 1856 تبدل  خدماتها الإ

أ�شو�شيتد  ا�ش������م هذه اجلمعية اإىل نيوي������ورك ا

بري�������ض )AP( وتب������ع ذل������ك قي������ام عدد من 

نباء ال�شغرية يف اأنحاء خمتلفة من  وكالت الأ

مريكية. وكان الهدف من  الوليات املتحدة الأ

اإقامة تلك ال������وكالت، القت�شاد يف نفقات 

نب������اء، واأدى اجتاه هذه  احل�ش������ول عل������ى الأ

الوكالت نحو الرتكيز اإىل ن�شوء الحتكارات 

مريكية. وي�شرتك  عالمية داخل ال�شوق الأ الإ

يف ع�شوي������ة جمل�������ض اإدارة AP ع������دد من 

مريكية، طبقاً  ذاعات الأ ممثلي ال�شحف والإ

دارة  �شهاماتهم املالية، ويتك������ون جمل�ض الإ لإ

من 18 ع�شواً يت������م انتخابهم مرة كل ثالث 

�شن������وات، ويع������ني هذا املجل�������ض املدير العام 

للوكال������ة. وتعم������ل الوكال������ة ب�ش������كل م�شتقل 

معتمدة يف موارده������ا املالية على ا�شرتاكات 

امل�شرتكني فيه������ا، وكان لها 34 مكتباً رئي�شياً 

دائماً، ومئات املكاتب ال�شغرية، وكانت متلك 

600 األف كم من خطوط التلغراف عر اأكرث 

م������ن 100 دولة يف العامل، وبلغ عدد موظفيها 

أ�شا�شاً على  7500 موظف، وت�شكلت الوكالة ا

أه������داف معلنة،  �شكل جمعي������ة تعاونية دون ا

وبلغ ع������دد امل�شرتكني فيه������ا 1778 �شحيفة 

وجمل������ة اأمريكي������ة، و2042 حمط������ة اإذاعية 

وتلفزيوني������ة، وكانت ت������وزع يف اليوم اأكرث من 

3 مالي������ني كلم������ة، عل������ى 8500 م�شرتك يف 

. ويف ع������ام 1958 اندجمت كاًل من: 
)9(

العامل

أ�شو�شيي�شني. التي  وكالة يونايتي������د بري�������ض ا

تاأ�ش�شت عام 1907 نتيجة لندماج عدد من 

مريكية املحلية، ومل ت�شرتك  نباء الأ وكالت الأ

ه������ذه الوكالة من������ذ تاأ�شي�شه������ا يف الحتكار 

نب������اء مف�شلة العمل بحرية داخل  الدويل لالأ

نب������اء العاملي������ة، كجمعي������ة تعاونية  �ش������وق الأ

)�رشكة جتارية(؛ ووكال������ة اإنرتنا�شيونال نيوز 

�شريفي�ض. التي تاأ�ش�ش������ت عام 1909 وكانت 

نباء؛ و�شكلتا  ع�ش������واً يف الحتكار الدويل لالأ

م������ع بع�شهما بع������د الدمج وكال������ة اليونيتيد 

بري�ض اإنرتنا�شيونال UPI كموؤ�ش�شة جتارية 

عادية، له������ا 148 مكتباً يف الوليات املتحدة 

مريكية، و100 مكتب������اً موزعة يف خمتلف  الأ

دول الع������امل. وبلغ ع������دد موظفيها حوايل 10 

اآلف موظف. ووزعت اأكرث من 4 ماليني كلمة 

يف اليوم اإىل 114 دولة يف اأنحاء العامل ب� 48 

لغة. اإ�شافة لمتالكه������ا لقناة خا�شة لتوزيع 

أونيفاك�ض( تعمل على  ال�شور الفوتوغرافية )ا

مدار ال�شاعة. وبلغ ع������دد م�شرتكيها 3609 
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�شحف، و2325 حمطة اإذاعية و528 حمطة 

، وتعتر 
)10(

تلفزيونية، و622 م�شرتكاً خا�شاً

أداة فعالة من اأدوات  مريكية ا نباء الأ وكالت الأ

تنفي������ذ ال�شيا�شة اخلارجية للوليات املتحدة 

مريكية، بف�شل النت�ش������ار العاملي الوا�شع  الأ

الذي تتمتع ب������ه، ولعتماد الكثري من و�شائل 

ع������الم اجلماهريية يف �شت������ى اأنحاء العامل  الإ

خبار العاملية. وهو ما  عليها كم�شدر لتلقي الأ

أثبتته درا�شات حتليل امل�شمون التي تناولت  ا

أنها تعر�ض  خدمات تلك الوكالت، حيث تبني ا

خمتل������ف املو�شوعات وفقاً ملفه������وم ال�شيا�شة 

مريكية،  اخلارجي������ة للولي������ات املتح������دة الأ

ولويات التي تطرحها تلك ال�شيا�شة، ومن  والأ

حداث من خالل  خالل متابعتها لتطورات الأ

اخل������ر والتعلي������ق، وا�شتخ������دام م�شطلحات 

. ومن املعروف اأن وكالت 
)11(Semantics

ولويات  نباء العاملية توزع اأخبارها وفقاً لأ الأ

عالمي������ة اخلا�شة، ف������اإذا كان  �شيا�شته������ا الإ

هناك خراً عاجاًل و�شعت يف مقدمته عبارة  

�شوات  أو Urgent التي ترتبط بالأ Snap ا
العالية التي حتدثها اأجرا�ض اأجهزة ا�شتقبال 

أثبتت  همية اخلر، وا خبار، بق�شد التنبيه لأ الأ

درا�شات حتليل امل�شمون اأن هذا التوزيع كان 

مطابقاً لل�شيا�شة اخلارجية للوليات املتحدة 

مريكية يف اأكرث احلالت املدرو�شة. وهذا  الأ

مريكية  نب������اء العاملية الأ يعن������ي اأن وكالت الأ

أداة من اأدوات تنفيذ ال�شيا�شة اخلارجية  تعتر ا

خرى التي  دوات الأ مريكي������ة، وتعك�������ض الأ الأ

مريكية،  تعتمد عليها ال�شيا�شة اخلارجية الأ

نب������اء بخ�شائ�ض  اإ�شاف������ة لتمت������ع وكالت الأ

اإ�شافية منه������ا تعدد امل�ش������ادر التي ت�شتقي 

خبار، ومناف�شتها لغريها من وكالت  منها الأ

خبار،  نب������اء العاملية يف احل�ش������ول على الأ الأ

خبار على م�شرتكيها قبل  وتوزيعها لتل������ك الأ

خبار.  ح�شول الوكالت املناف�شة على تلك الأ

وهو ما يع������رف يف عامل ال�شحاف������ة بال�شبق 

نباء  ال�شحف������ي. اإ�شاف������ة لتمت������ع وكالت الأ

مريكية بقدرات مالية وتكنولوجية هائلة،  الأ

وكوادر موؤهلة كف������وءة جتعل منها اأكرث قدرة 

نباء العاملية يف  عل������ى التناف�ض من وكالت الأ

خرى. دول العامل الأ

وم������ن الناحية التاريخية ن������رى اأن وكالة 

نباء الفرن�شي������ة هافا�ض Havas، ووكالة  الأ

نب������اء الريطانية رويرت  Reuter، ووكالة  الأ

ملاني������ة وول������ف  Wolff، قامت  نب������اء الأ الأ

أك������رث من قرن ونيف من  بتق�شي������م العامل قبل ا

الزم������ن اإىل مناطق نفوذ اإعالمية، مت�شياً مع 

ال�شيا�ش������ات ال�شتعمارية الت������ي كانت تتبعها 

وروبية وخا�ش������ة فرن�شا  آن������ذاك ال������دول الأ ا

وبرو�شي������ا وبريطاني������ا، ال�������رشكاء الثالثة يف 
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نباء، وكان همهم الوحيد  الحتكار الدويل لالأ

آنذاك احل�شول على الربح ودعم احلكومات  ا

املتعاونة معه������ا يف الداخل واخلارج، وتقدم 

لها امل�شاعدة وامل������وؤازرة لالحتفاظ بال�شلطة 

نباء  و�شاع الراهن������ة. واتفقت وكالت الأ والأ

الث������الث على تن�شي������ق اأعمالها ع������ام 1856 

لتجنب املناف�شة، وحتقيق معدلت عالية من 

نباء بعد  الرب������ح، وتزايد الحتكار الدويل لالأ

نباء بينهم عام 1870 وقاموا  توقيع اتفاقية الأ

بتق�شي������م العامل اإىل عدد م������ن مناطق النفوذ، 

أنباء معينة لها احلق  يكون لكل منه������ا وكالة ا

نباء. وعلى هذا  الكامل يف جمع وتوزي������ع الأ

ملانية وولف  نباء الأ �شا�ض منحت وكالة الأ الأ

نباء من  ح������ق ال�شيطرة على جمع ونق������ل الأ

أملاني������ا والنم�شا وهولندا وا�شكندينافيا  واإىل ا

مراطوري������ة الرو�شي������ة والبلقان، وكانت  والإ

نباء  آنذاك تابعة لوكالة الأ أنباء فيينا ا وكالة ا

نباء  ملاني������ة وولف. بينما منح������ت وكالة الأ الأ

الفرن�شي������ة هافا�ض نف�ض احل������ق يف اإيطاليا، 

و�شوي�������رشا، واإ�شباني������ا، والرتغ������ال، واأمريكا 

الو�شط������ى واجلنوبية، وم�������رش بالتعاون مع 

نب������اء الريطانية روي������رت. ومنحت  وكال������ة الأ

نباء الريطانية رويرت نف�ض احلقوق  وكالة الأ

ق�شى  مراطورية الريطانية وال�رشق الأ يف الإ

بال�شرتاك  العثمانية، وم�رش  مراطورية  والإ

نباء الفرن�شية هافا�ض، اأما وكالة  مع وكالة الأ

�شو�شيت������د بري�ض التي  مريكية الأ نب������اء الأ الأ

كانت ع�ش������واً �شغرياً يف الحت������كار الدويل 

فمنح������ت نف�������ض احلق������وق داخ������ل الوليات 

مريكية فقط. بينم������ا اعتمدت  املتح������دة الأ

 The Russianنب������اء الرو�شي������ة وكال������ة الأ

نباء  Telegraph Agency  على وكالة الأ
نباء  ملانية وول������ف. ورغم متتع وكال������ة الأ الأ

�شو�شيت������د بري�ض بع������د اإعادة  مريكي������ة الأ الأ

تنظيمها، بكامل الع�شوية يف هذا الحتكار 

وىل من  ال������دويل، خالل ال�شنوات الع�������رش الأ

أنه������ا مل حتقق جناحاً  الق������رن الع�رشي������ن، اإل ا

ملحوظاً اأمام مناف�شة �رشكائها يف الحتكار، 

مريكية اجلنوبية  ورف�شت طلب ال�شحف الأ

للتعاون معها بع������د اأن �شاقت تلك ال�شحف 

نباء التي  ذرع������اً من الدعاية الفرن�شي������ة والأ

نب������اء الفرن�شية  كانت تزوده������ا بها وكالة الأ

هافا�ض.

أ الحتكار بالتداع������ي عندما بداأت  وب������دا

مريكي������ة اليونيتيد بري�ض  نب������اء الأ وكال������ة الأ

التي مل تدخل يف ع�شوي������ة الحتكار العاملي 

�شو�شيتد بري�ض،  نباء، مبناف�شة وكال������ة الأ لالأ

نب������اء العاملي������ة، ودخولها �شوق  يف �ش������وق الأ

اأمري������كا اجلنوبي������ة، فما كان م������ن الحتكار 

مريكية  نباء الأ ال������دويل اإل اأن منح وكال������ة الأ
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�شو�شيت������د بري�������ض الع�ش������و يف الحتكار  الأ

ح������ق ال�شيط������رة املطلقة على تل������ك ال�شوق، 

وا�شتمرت تلك احلال حتى مطلع ثالثينيات 

نباء  الق������رن الع�رشين حني خرق������ت وكالة الأ

�شو�شيت������د بري�ض التفاق املرم  مريكية الأ الأ

مع الحتكار الدويل، وبداأت با�شتغالل ال�شوق 

الياباني������ة الغنية متحدية بذل������ك الحتكار 

نباء الريطانية رويرت فيها.  القائم لوكالة الأ

أنه  عالمية ا واأظه������رت بع�ض الدرا�ش������ات الإ

اإ�شافة لالحت������كار وتوزيع مناطق النفوذ يف 

عالمي الدويل، فاإن و�شائل  عملية التبادل الإ

ع������الم اجلماهريية الدولية، حر�شت على  الإ

خبار والتعليقات والتحليالت  نقل وتوزيع الأ

ال�شيا�شي������ة والقت�شادي������ة والع�شكري������ة من 

منظور امل�شال������ح التي متثله������ا، اآخذة بعني 

العتبار م�شاحلها ال�شيا�شية والقت�شادية، 

قل  وهذه مع�شلة مل تزل تعاين منها الدول الأ

تط������وراً وال������دول النامية وال������دول الفقرية، 

امل�شط������رة ل�شتخدام ما ي�شلها من امل�شادر 

حيان  عالمي������ة الدولية، متاأثرة يف اأكرث الأ الإ

مبواقف تلك امل�شادر، وهذا يف�رش حماولت 

قل تط������وراً والدول النامية،  بع�ض الدول الأ

ن�شاء و�شائل اإعالم  التكتل عاملي������اً واإقليمياً لإ

جماهريي������ة قوي������ة، ميك������ن اأن تخل�شها من 

هيمنة واحت������كار و�شائل الت�ش������ال وو�شائل 

عالم اجلماهريية الدولية، يف جمع ونقل  الإ

 )12(
نباء عاملياً. وتوزيع ون�رش الأ

أما نظ������ام احلكم اجلديد يف رو�شيا بعد  ا

ا�شتيالء البال�شفة على ال�شلطة عام 1917، 

أن�ش������اأ وكالة التلغ������راف الرو�شية التي  فق������د ا

با�رشت عملها ابت������داء من عام 1918، وبعد 

قيام الحت������اد ال�شوفييتي تغ������ري ا�شمها اإىل 

 TASS وكالة تلغراف الحت������اد ال�شوفييتي

وكانت تابعة ملجل�ض وزراء الحتاد ال�شوفييتي 

ال�شابق ويديرها اأحد اأع�شاء املكتب ال�شيا�شي 

للح������زب ال�شيوع������ي ال�شوفييت������ي ال�شاب������ق، 

خبار من 60 دولة، وتوزعها على  وجتم������ع الأ

امل�شرتكني يف 40 دول������ة، اإ�شافة لحتكارها 

خبار داخ������ل جمهوريات  جتميع وتوزي������ع الأ

الحت������اد ال�شوفييت������ي ال�شاب������ق، باعتبارها 

لزامي جلميع ال�شحف  امل�شدر الوحيد والإ

ال�شوفييتي������ة، وكان يعمل فيها حوايل 1500 

موظ������ف، ومقره������ا مو�شكو، وت������وزع حوايل 

1500 كلمة يف اليوم كله������ا ن�شو�ض ر�شمية 

. وبعد انهي������ار الحتاد 
)13(

و�شب������ه ر�شمي������ة

ال�شوفييت������ي حتولت ه������ذه الوكالة اإىل وكالة  

ITAR TASS بينم������ا حتولت فروعها يف 
لتفيا،  ال�شابقة:  ال�شوفييتي������ة  اجلمهوريات 

وليتواني������ا، وا�شتونيا، وبيالرو�شيا، وملدافيا، 

واأوكراني������ا، وجورجيا، واأرمينيا، واأذربيجان، 
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وطاجك�شتان،  واأوزبك�شت������ان،  وتركمان�شتان، 

أنباء  وقازاق�شتان، وقرغيز�شتان اإىل وكالت ا

وطنية للجمهوريات التي ا�شتقلت.

احلكوم������ة  أن�ش������اأت  ا  1961 ع������ام  ويف 

نتاج  ال�شوفييتية وكالة نوفو�شتي ال�شحفية، لإ

عالمية التي تعك�ض اأوجه احلياة يف  املواد الإ

الحتاد ال�شوفييتي ال�شابق، وتعد هذه الوكالة 

عالم ال�شوفييتي،  مكملة لوكالة تا�������ض يف الإ

وتعم������ل يف اإط������ار ال�شيا�شت������ني ال�شوفييتينت 

عالم  الداخلية واخلارجية، و�شارت و�شائل الإ

اجلماهريي������ة ال�شوفييتي������ة، يف اإطار النظام 

ال�شيوعي ال�شوفييتي الذي ا�شتخدم الدعاية 

�شا�شي������ة لتحقيق  كو�شيل������ة من الو�شائ������ل الأ

دمغة،  قناع وغ�شل الأ اأهدافه، من خ������الل الإ

يديولوجي، والرتكيز على وجهة  والتلقني الإ

النظ������ر ال�شوفييتية فق������ط، واإهمال وجهات 

خرى كافة خا�شعة متاماً ل�شيطرة  النظر الأ

احلزب ال�شيوعي ال�شوفييتي، ول�شيما جلنته 

املركزية، ومكتبه ال�شيا�شي، ومل تعرف و�شائل 

ع������الم اجلماهريية ال�شوفييتية طيلة فرتة  الإ

حياتها ال�شبق ال�شحفي، كما هي احلال يف 

عالم اجلماهريية يف غرب اأوروبا  و�شائل الإ

مريكية والدول ال�شائرة  والوليات املتحدة الأ

على النمط الغربي. وكثرياً ما كانت حتدث 

اأحداثاً ج�شيمة يف الحتاد ال�شوفييتي نف�شه 

خرى دون اأن تنقلها و�شائل  ويف دول العامل الأ

عالم اجلماهريي������ة ال�شوفييتية بناًء على  الإ

تقدير ال�شلط������ات ال�شوفييتي������ة، ولهذا كان 

املواط������ن ال�شوفييتي ملم������اً مب�شائل من نوع 

خا�������ض يح�ش������ل عليها بناًء عل������ى ح�شابات 

ال�شلطة ال�شوفييتي������ة، ول يعرف الكثري مما 

يدور حوله من �شوؤون العامل. وكثرياً ما كانت 

أيام  خبار تذاع بتاأخر كب������ري يتجاوز عدة ا الأ

خبار  . وكانت الأ
)14(

اأحياناً بعد وقوع احلدث

الت������ي تنقلها بعيدة ع������ن املو�شوعية، وتن�رش 

احلقائ������ق التي تدخل يف اإط������ار ال�شيا�شتني 

الداخلي������ة واخلارجية للدول������ة فقط. وبهذا 

أداة طيعة  كان������ت وكالت������ي تا�ض ونوفو�شت������ي ا

م������ن اأدوات دعاي������ة ال�شيا�ش������ة اخلارجي������ة 

ال�شوفييتية، حت������ى اإن الكثري من الدول غري 

ال�شيوعية كانت تتجنب العتماد على وكالة 

تا�������ض، واأن بع�������ض تلك ال������دول ا�شرتكت يف 

حتاد ال�شوفييتي كقوة  وكالة تا�ض جماملة لالإ

آنذاك. وكانت تن�������رش حيزاً �شئياًل  عظم������ى ا

عالم  خبار الت������ي يوزعه������ا الإ ج������داً م������ن الأ

ال�شوفييتي، وخا�ش������ة تلك التي مت�ض ب�شكل 

مبا�رش الحت������اد ال�شوفييتي ال�شابق وحلفائه 

املقرب������ني، واقت�رش اعتمادها على ما توزعه 

نباء الغربية فقط. وكالت الأ

نب������اء الوطنية متار�ض  وكانت وكالت الأ
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نباء الداخلية يف الدولة املعنية  جمع وتوزيع الأ

نب������اء العاملية باتفاقيات  وترتبط بوكالت الأ

خبار التي توزعها  ثنائية تخوله������ا التقاط الأ

تل������ك الوكالت ومن ثم توزيعها داخل الدولة 

املعني������ة من خالل �شبك������ة توزيعها اخلا�شة، 

نب������اء العاملية تلك  وباملقاب������ل كانت وكالة الأ

نباء الوطنية  أنب������اء وكالت الأ حتتكر توزيع ا

أنها كانت حجر  املرتبط������ة معها عاملي������اً اأي ا

خبار ب�شكل  العرثة ال������ذي يعيق توزيع تلك الأ

أنباء  مبا�رش. وم������ع ذلك كانت هناك وكالت ا

وطني������ة متتعت ب�شهرة دولي������ة تتعدى حدود 

أ�شهر هذه الوكالت: الدولة املعنية، ومن ا

أنباء ال�شني  �شيوي������ة: وكالة ا يف القارة الآ

أن�شاأته������ا جمهورية ال�شني  اجلدي������دة الت������ي ا

أيل������ول/ �شبتمر 1937 لتحل  ال�شعبية يف 1 ا

أنب������اء ال�شني احلم������راء التي  م������كان وكالة ا

. وتخ�ش������ع ه������ذه 
)15(

أ�ش�ش������ت ع������ام 1929 ا

�������رشاف املبا�رش ملجل�������ض الدولة  الوكال������ة لالإ

واحلزب ال�شيوع������ي ال�شيني، وهي امل�شدر 

عالم  نب������اء بالن�شب������ة لو�شائل الإ الوحيد لالأ

اجلماهريية ال�شيني������ة. مقرها يف العا�شمة 

بكني، ولها مكات������ب يف �شنغهاي، و�شن يانغ، 

وهان كيو، و�شيان، وت�شينغ كينغ، وعدد كبري 

من املرا�شل������ني يف اأنحاء ال�شني، و59 مكتباً 

خارج ال�شني منها 18 مكتباً يف دول ل تقيم 

عالق������ات دبلوما�شي������ة مع ال�ش������ني، ون�رشت 

أنباء ال�شني اجلدي������دة يومياً حوايل  وكال������ة ا

أل������ف كلمة تعالج  أل������ف كلم������ة، منها 32 ا 62 ا

خبار  خبار املحلية و30 األف كلمة تعالج الأ الأ

الدولي������ة، اإ�شافة للتقاري������ر ال�شحفية التي 

تعك�ض وجهة النظ������ر الر�شمية ال�شينية من 

نباء  حداث املحلي������ة والعاملية. ووكالتي الأ الأ

أنباء كيودو نيوز�رشفي�ض،  اليابانيت������ني: وكالة ا

أنباء جيج������ي بري�ض �رشفي�ض، اللتان  ووكالة ا

أ�ش�شت������ا ع������ام 1945 بع������د اختف������اء الوكالة  ا

. وتعتر وكالة 
)16(Domei نباء الر�شمية لالأ

كيودو التعاونية اأول وكالة ا�شتخدمت طريقة 

ر�ش������ال املعلوم������ات عام 1949،  Telefax لإ
كما وا�شتخدمت Tele type Kanji الذي 

اأقيم بالق������رب من طوكي������و وافتتح نحو 50 

مركزاً و�شبكة م������ن املرا�شلني خارج اليابان، 

أنباء جيجي  من������ذ ع������ام 1960. اأما وكال������ة ا

خبار  فقد ت�شكلت ك�رشكة م�شاهمة تهتم بالأ

القت�شادية واملالي������ة، ومن ثم بداأت بتو�شيع 

عالمية اعتباراً من عام 1965  خدماته������ا الإ

أنباء  ح������داث كاف������ة. واأول وكالة ا لت�شمل الأ

أنباء خيبان تخون�شني التي  كورية كانت وكالة ا

تاأ�ش�شت عام 1945 مبا�رشة بعد اإعالن قيام 

جمهورية كوريا، وتبعتها العديد من وكالت 

نب������اء الوطنية ال�شغ������رية التي مبعظمها مل  الأ
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ت�شتطع ال�شتمرار يف العمل ل�شعوبات عدة. 

ويف ع������ام 1980 ونتيج������ة لندم������اج وكالتي 

نب������اء الكوريت������ني اجلنوبيت������ني خابت������ون،  الأ

أنباء ينخاب تخون�شني  وتونيان ظهرت وكالة ا

الت������ي ا�شتطاعت ال�شيط������رة على اخلدمات 

خباري������ة يف كوري������ا بع������د ابتالعها لثالث  الإ

أنباء وطني������ة �شغرية، لت�شبح بذلك  وكالت ا

نب������اء امل�شيطرة يف جمهورية كوريا.  وكالة الأ

ويعمل فيه������ا 100 مرا�ش������ل و300 �شحفي، 

ولها 13 مكتباً اإعالمي������اً يف اأوروبا واأمريكا 

و�ش������ط وجنوب �رشق  ال�شمالي������ة وال�������رشق الأ

نباء بينها  آ�شي������ا. وتتعامل مع 45 وكال������ة لالأ ا

أ�شو�شيتد  ا نب������اء العاملية الكب������رية  وكالت الأ

بري�������ض، وUPI، ورويرت، وفران�������ض بري�ض، 

عالمية باللغة الكورية ل�  وتقدم خدماتها الإ

500 م�شرتك حملي، وتقدم خدمات اإعالمية 

نكليزية ل�  بحدود 5000 كلمة يومياً باللغة الإ

)17(
110 م�شرتكني اأجانب.

أن�شاأت اإيطاليا وكالة  وروبية ا ويف القارة الأ

أنقا�ض وكالة  أنباء )ANSA()18(: عل������ى ا ا

أنباء Stefani  التي عملت دون انقطاع من  ا
عام 1853 حتى هزمية الفا�شية يف احلرب 

العاملية الثاني������ة. ويف 13 كانون ثاين/ يناير 

أن�شا عملها ك�رشكة تعاونية ذات  1945 بداأت ا

يطالية  م�شوؤولية حمدودة، ت�شم ال�شحف الإ

اليومية كافة. 

أنباء  فريقية تع������د وكالة ا ويف الق������ارة الإ

 اأول 
)19(

)MENA( و�شط امل�رشية ال�رشق الأ

و�شط  أنباء يف م�رش ومنطقة ال�رشق الأ وكالة ا

أن�شاأت عام 1956 ك�رشكة  فريقية، ا والقارة الإ

م�شاهمة متتلكها ال�شحف امل�رشية منا�شفة 

م������ع الدولة، وانتقلت ملكيته������ا بالكامل عام 

1962 اإىل الدولة واأ�شبحت اإحدى ال�رشكات 

ذاعة والتلفزيون، ومن ثم  التابعة لحت������اد الإ

انتقل������ت ملكيتها اإىل جمل�ض ال�شورى امل�رشي 

ع������ام 1978. وللوكالة مكتب������ني رئي�شيني يف 

القاهرة وباري�ض، ويعمل فيها 1067 موظفاً 

منهم 390 �شحفياً، وتبث الوكالة يومياً: ن�رشة 

و�شط باللغة العربية بنحو 57  أنباء ال�رشق الأ ا

و�شط  أنباء ال�رشق الأ األف كلمة تقريباً؛ ون�رشة ا

نكليزية والفرن�شية بنحو 23،800  باللغتني الإ

كلمة تقريباً؛ والن�رشة الدولية اخلا�شة بنحو 

13،260 كلم������ة تقريباً؛ والن�رشة القت�شادية 

بنح������و 17،930 كلم������ة تقريباً. كم������ا وتبث 

التحقيق������ات وال�ش������ور للم�شرتكني يف داخل 

م�رش وخارجه������ا، وللوكال������ة 4 مكاتب و21 

مرا�شاًل  داخل م�������رش، و30 مكتباً ومرا�شاًل 

نباء  يف العوا�شم العاملية. وتتبادل الوكالة الأ

أنباء عربية واأجنبية،  وال�ش������ور مع 25 وكالة ا
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عالمي بني  ولها اإ�شهام يف تطوير التعاون الإ

فريقية. وت�شهم يف تدريب  الدول العربية والإ

عالمية للدول العربية وال�شديقة  الكوادر الإ

عن طريق دورات تدريبية منتظمة يف جمال 

عالمية، وتقيم  دارة والهند�شة الإ التحرير والإ

نباء العاملية  عالق������ات تعاون م������ع وكالت الأ

أنباء دول  نب������اء العربية ووكالت ا ووكالت الأ

فريقية  نب������اء الإ عدم النحي������از ووكالت الأ

عن طريق التفاقي������ات الثنائية، وهي وكالة 

نب������اء الوحيدة يف العامل الثالث التي ت�شمح  الأ

عالم  نباء حملي������اً اإىل و�شائ������ل الإ بتدف������ق الأ

اجلماهريية امل�رشية من خالل كافة وكالت 

أو و�شاية منها  نباء مبا�������رشة ودون تدخل ا الأ

كوكال������ة قومية يف م�رش. وق������د دخلت وكالة 

و�شط عامل الكمبيوتر منذ عام  أنباء ال�رشق الأ ا

قمار ال�شناعية  1990، وبداأت با�شتخدام الأ

خبار اعتباراً من 25 ت�رشين اأول/  يف نقل الأ

أكتوبر 1994. ا

نباء تاأخذ  وهناك جتمعات ل������وكالت الأ

أو منحى �شيا�شياً  أو قارياً ا اإما طابعاً اإقليمياً ا

معين������اً اأو تخ�ش�شاً، مث������ال: احتاد وكالت 

وروبية الذي ي�شم اأكرث من 16 بلداً  نباء الأ الأ

نباء العربية الذي  أوروبياً؛ واحتاد وكالت الأ ا

أنباء ال������دول العربية؛ واحتاد  ي�شم وكالت ا

فريقية الذي ي�شم وكالت  نباء الإ وكالت الأ

فريقية؛ واحت������اد وكالت  أنب������اء ال������دول الإ ا

�شيوية، ..وغريه������ا من التكتالت  نب������اء الأ الأ

والتجمعات.

تق������دم  متخ�ش�ش������ة  وكالت  وهن������اك 

أو  أو ريا�شي ا خدمات يف مو�شوع معني ديني ا

أو م������واد اإعالمية جاهزة للن�رش،  فني..اإلخ، ا

اأو �ش������ور �شحفية، مث������ال: وكالة فيد�ض يف 

�شالمية؛ ووكالة  نباء الإ الفاتيكان؛ ووكالة الأ

جوي�������ض تلغرافيك؛ ووكالة كيو�شنون؛ ووكالة 

اأجيب؛ ووكال������ة دملا�ض؛ ووكال������ة اإنرتبري�ض؛ 

أوب������ريا ماندي  ووكال������ة فام������ا؛ وتعتر وكالة ا

 King>s :التي متث������ل يف اأوروبا م�شال������ح

 ،Features Syndicate Americain
م������ن اأقدم ال������وكالت ال�شحفية املتخ�ش�شة 

يف تق������دمي الن�شو�ض ال�شحفية اجلاهزة يف 

أن�شاأها بول وينلكار عام 1928، لتوزع  العامل، ا

حداث  املق������الت بلغات العامل املختلفة عن الأ

الهامة، ومقالت ع������ن ال�شخ�شيات الكبرية 

يف العامل، وريبورتاجات م�شورة. وتتميز هذه 

ذواق اجلمهور  ال������وكالت بفهمها العمي������ق لأ

وميول������ه العلمية، والقت�شادي������ة، والثقافية، 

والفنية.

ويف اخلتام لبد من التاأكيد على مالحظة 

نباء الوطنية  هامة وهي اأن معظم وكالت الأ

يف دول العامل كما هي احلال يف الدول النامية 
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تخ�شع متاماً ل�شلطة القانون يف تلك الدول، 

اإ�شافة خل�شوعها للرقابة ال�شارمة من قبل 

عالمية  الدولة الت������ي متار�ض ن�شاطاته������ا الإ

، وهو ما ي�شتدعي التفكري جدياً 
)20(

داخله������ا

يف ما تدعيه بع�ض اجلهات العاملية لنف�شها 

من دميقراطية وحرية كلمة وحرية الت�رشف 

واتهامها لبع�ض الدول وخا�شة الدول النامية 

التي حت������اول اخلروج من دائ������رة تاأثري تلك 

عالم  اجلهات بغياب الدميقراطية وحرية الإ

وكاأن تلك ال������دول تعي�ض دون قوانني ناظمة 

عالم يف بالدها. ل�شوؤون الإ

اأ.د. حممد البخاري: عربي �سوري مقيم يف اأوزبك�ستان، دكتوراه علوم يف العلوم ال�سيا�سية DC، اخت�سا�ض:   -1

يديولوجية، والق�سايا ال�سيا�سية للنظ����م الدولية وتطور العوملة. بروفي�سور ق�سم  الثقاف����ة ال�سيا�سي����ة واالأ

العالقات الدولية والعلوم ال�سيا�سية والقانون مبعهد ط�سقند احلكومي العايل للدرا�سات ال�رشقية.

عالمي الدويل يف ظ����روف العالقات  للمزي����د انظ����ر: اأ.د.حمم����د البخ����اري: »العومل����ة وق�سايا التب����ادل االإ  -2

الدولية املعا�رشة« اأطروحة للح�سول على درجة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية DC، من اأكادميية بناء 

يديولوجيات؛ امل�ساكل ال�سيا�سية للنظم العاملية  الدول����ة واملجتمع. االخت�سا�ض: الثقافة ال�سيا�سي����ة واالأ

والتطور العاملي«. ط�سقند: �200. )باللغة الرو�سية، بحث غري من�سور(.

 -UNESCO: World Trends of News Agencies، in International Communication Media، 

Channels، Functions Edited by Heinz Dietrich Fischer and John C. Merrill. New York، 

Hastings House Publishers، 1970، pp. 5765-.

روالن كاي����رول: ال�سحاف����ة املكتوب����ة وال�سمعي����ة والب�رشي����ة. ترجم����ة مر�سل����ي حممد. دي����وان املطبوعات   -3

اجلامعية. اجلزائر، 1��4، �ض102-101.

جنلو  عالم الدويل بني النظرية والتطبيق. مكتبة االأ نف�ض امل�سدر، �ض102.- د.حممد علي العويني: االإ  -4

ول،  امل�رشي����ة، القاه����رة 1��0، �����ض110، ود. عب����د العزي����ز الغن����ام: مدخ����ل يف عل����م ال�سحافة. اجل����زء االأ

ال�سحافة اليومية. دار النجاح. بريوت 1��2، �ض�0.

روالن كايرول: م�سدر �سابق، �ض�10.  -�

نف�ض امل�سدر ال�سابق. �ض�10�-10.  -�

نف�ض امل�سدر ال�سابق. �ض10�-103، ���-���.  -�

عالم  نف�ض امل�سدر ال�سابق- ود. حممد علي العويني: امل�سدر ال�سابق، �ض111، -وهريمان ماين: و�سائل االإ  -�

الهوامــــــــ�ش
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اجلماهريية يف جمهورية اأملانيا االحتادية، كوللوكيوم، اأملانيا ���1، �ض�12- 130. )باللغة الرو�سية( 

د. عب����د العزي����ز الغنام: مدخ����ل يف علم ال�سحاف����ة. ج 1، ال�سحافة اليومية. ب����ريوت: دار النجاح، 1��2،   -�

�ض�2-�1.

نف�ض امل�سدر ال�سابق. �ض�10�-10.  -10

د.حممد علي العويني: م�سدر �سابق، �ض�10.  -11
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 Theodore E. Kruglak: The International News Agencies and the Reduction
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الرو�سية(
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عالم وعيد ال�سحفيني. // دم�سق: ت�رشين، �1/�/ �200. اأحمد �سوان: اأوراق ثقافية..  عن االإ  -1

و�سط، 21/�/�200. عالم العلمي العربي: الواقع.. واملاأمول. // لندن: ال�رشق االأ �سفات �سالمة: االإ  -2

د. حمم���د البخاري: العالقات الدولي���ة يف ظروف الثورة املعلوماتية. //دم�سق: املعرفة، العدد ��1   -3

عالمي الدويل والعالقات الدولية. مق���رر جامعي. معهد ط�سقند  كان���ون اأول/�200. - التب���ادل االإ

احلكوم���ي الع���ايل للدرا�س���ات ال�رشقية، �200. )باللغ���ة الرو�سية( - التفاع���الت ال�سيا�سية يف و�سائل 
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ع���الم التقليدي يف  ط�سقن���د احلكوم���ي الع���ايل للدرا�سات ال�رشقي���ة، �200. )باللغ���ة الرو�سية(- االإ

ظ���روف العومل���ة واملجتم���ع املعلوماتي.// جدة: جمل���ة املنهل، الع���دد ��2/اأكتوب���ر ونوفمرب 2004. 

عالمي الدويل يف ظ���روف العالقات الدولية املعا�رشة. مق���رر جامعي. معهد  - ق�ساي���ا التب���ادل االإ

ط�سقن���د احلكوم���ي العايل للدرا�سات ال�رشقية، ط�سقند: مطبعة »ب�سم���ة« 2004. )باللغة الرو�سية( 

عالمي الوطني والدويل. //الريا�ض: جملة الدرا�سات الدبلوما�سية، العدد �1،  من االإ - العوملة واالأ

1424ه����، 2003م. - املعلوماتي���ة والعالقات الدولية يف ع�رش العومل���ة.// الريا�ض: جملة »الفي�سل«، 

عالمي الدويل. مقرر لطالب  العدد 320 �سفر 1424 ه�/اأبريل 2003. - العالقات العامة والتبادل االإ

الدرا�س���ات العلي���ا )املاج�ستري(، معهد ط�سقند احلكومي الع���ايل للدرا�سات ال�رشقية، 2001. )باللغة 

عالم اجلماهريية يف التنمية والثقافة والتعليم« اأطروحة للح�سول على  الرو�سية( - »دور و�سائل االإ

دب phD )�سحافة( من جامعة مو�سك���و احلكومية، ���1. )باللغة  درج���ة دكتوراه الفل�سف���ة يف االأ

الرو�سي���ة، بح���ث غ���ري من�س���ور( - »دور ال�سحافة ال�سوري���ة يف التنمية والثقاف���ة والتعليم« اأطروحة 

للح�س���ول على درجة املاج�ستري يف ال�سحافة. جامعة ط�سقند احلكومية، 1��4. )باللغة الرو�سية، 

بحث غري من�سور(.

خب���ار الدولي���ة يف ال� »ب���ي. بي. �س���ي«: ال ن�سع���ى ملج���اراة »العربية«  في�س���ل عبا����ض: مدي���ر ق�س���م االأ  -4

و�سط، �1/�/�200. و»اجلزيرة«. // لندن: ال�رشق االأ
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دارة البيئية واأ�ساليب تطبيقها: 1- مفهوم الإ

دارة العلمية: هي  دارة، ف������الإ لبد لن������ا يف البداية من حتدي������د مفهوم الإ

ن�شطة التي ت�شتخدم فيها قواعد املعرفة  فك������ر منظومي يركز على طبيعة الأ

واأنظمة الت�شالت والرجميات الذكية مل�شاندة �شانعي القرارات ودعمهم يف 

اتخاذ الق������رارات ال�شائبة. اإن املنظمات القت�شادية وال�شتثمارية والتنموية 

تعرت�شها حتديات واإ�شكاليات متعددة يف �شوء املتغريات ال�رشيعة واملتالحقة، 

لذلك لبد من ا�شتخدام التقنيات العالية ملواجهتها، وهذا يحتاج اإىل برنامج 

باحث واأكادميي �سوري

 العمل الفني: الفنان مطيع علي 

دارة البيئية يف تنظيم املردود  دور الإ

ادي للتنمية امل�ستدامةسادي للتنمية امل�ستدامةسادي للتنمية امل�ستدامة القت�
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�شام������ل وطم������وح يحت������وي عل������ى املحددات 

�شا�شية التالية: الأ

1- الق������درة عل������ى ا�شتيع������اب التقنيات 

املالئمة وت�شخريها خلدمة اأهداف املنظمة 

مبا يتفق مع التوقعات امل�شتقبلية.

2- تنمي������ة امل������وارد الب�رشي������ة، وحت�شني 

داء وجتويده مع  معرفتها وخرتها لتطوير الأ

رباح. خف�ض التكاليف وزيادة الأ

3- الق������درة على �شنع ا�شرتاتيجية بيئية 

متوا�شل������ة حتقق اأف�شل ا�شتخ������دام للموارد 

الطبيعية وتلب������ي احلاجات من منظور بيئي 

اإمنائي.

دارة البيئية  وه������ذا يعني اأن وظائ������ف الإ

ت�شمل املجالت التالية:

1- جم������ال التخطيط البيئ������ي: اأي و�شع 

هداف عر  اخلط������ط الالزم������ة لتحقي������ق الأ

والرام������ج  وال�شيا�ش������ات  ال�شرتاتيجي������ات 

املعتمدة.

2- جم������ال التنظي������م: لبد م������ن ال�شعي 

ف�ش������ل للموارد الطبيعية  اإىل ال�شتخدام الأ

بطريقة توازن بني احلا�رش وامل�شتقبل.

3- جمال الر�ش������د والتحليل: وهنا لبد 

من ا�شتق������راء امل�شتقب������ل وحتديد احلاجات 

فادة  يف احلا�������رش وامل�شتقب������ل، وحماول������ة الإ

املتوا�شلة من املوارد القت�شادية، مع حماولة 

اكت�شاف املوارد البديلة التي حتد من حالت 

التدهور اأو ا�شتنزاف امل������وارد البيئية للبقاء 

م������ان حا�������رشاً وم�شتقباًل لدى  يف دائ������رة الأ

ت�شغيلها.

دارية البيئية ؟  فما مفهوم املنظوم������ة الإ

ه������ي كيان واحد ي�شم جمموعة من املكونات 

تتفاعل بع�شها مع بع�ض عر تقنيات خمطط 

حمدد يو�شلنا اإىل ما نريده من اأهداف فردية 

اأو مركبة، ويتكون من عدة عنا�رش:

1- مدخالت املنظومة: وهي متثل املوارد 

جراء عمليات  ولي������ة التي ميكن اإدخالها لإ الأ

أ�شالي������ب معينة للو�شول  حتويلية من خالل ا

اإىل اأهداف حمددة.

�شاليب  2- حتوي������الت املنظومة: وهي الأ

الفني������ة الالزمة لتحويل املدخالت اإىل نواجت 

أو قيم م�شافة. ا

3- خمرج������ات املنظومة: وه������ي مبنزلة 

النتيج������ة النهائية التي تق������دم فيها ال�شلع اأو 

اخلدمات ب�رشوط وموا�شفات معينة، وهذا 

يتم داخل اإطار املنظومة وقيودها، ويف بيئة 

املنظمة املحيطة بها.

تعد ه������ذه املنظومات مبنزلة املنظومات 

الرئي�شي������ة، وتوجد منظومات اأخرى فرعية، 

أدوارها لنح�شل على  أداء ا وكله������ا تتكامل يف ا

خمرجات ذات كفاءة عالية.
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تع������ددت املدار�ض الفكري������ة التي تو�شح 

دارة البيئي������ة، وميكن حتديدها  أ�شالي������ب الإ ا

بثالثة اجتاهات فكرية هي:

1- الفكر الوظيفي: ويعتمد على وظائف 

ن�شطة يف املنظمة  دارة التقليدية، ونظم الأ الإ

مع تخطيطها ومتابعتها.

2- الفكر ال�شلوكي: ويعتمد على ال�شلوك 

أن�شطة  ن�ش������اين والتنظيم������ي يف قي������ادات ا الإ

املنظمة.

3- الفكر التنظيمي: وهو الفكر العلمي 

أن�شط������ة املنظومة  ال������ذي يعتمد كلي������اً على ا

املتكامل������ة فيما ب������ني كياناته������ا املختلفة، و 

دوات الع�رشية  لتحقيق ذل������ك ت�شتخ������دم الأ

الت������ي متثله������ا قواع������د البيان������ات واأنظمة 

املعلوم������ات واأنظمة اتخاذ الق������رار ودعمه، 

ح�شائية  �شاليب الريا�شي������ة والإ وكذل������ك الأ

وبحوث العمليات وغريها.

دارة البيئية هي  خال�ش������ة الق������ول: اإن الإ

الهيكل الوظيفي للمنظم������ة لو�شع اخلطط 

جراءات والعمليات  وممار�شة امل�شوؤوليات والإ

واإمكانيات التطوير، وتنفيذ ال�شيا�شة البيئية 

أداء املنظمة، وخف�ض  ومتابعته������ا لتح�ش������ني ا

آثارها ال�شارة بالبيئة اأو حماولة منع حدوثها  ا

دارة البيئية. كهدف رئي�ض لالإ

مفهـــوم التنمية املتوا�سلة )امل�ستدامة( 

والجتماعية  القت�ساديـــة  والنعكا�ســـات 

دارة البيئية. يف غياب الإ

لو فكر علماء الع������امل يف اختيار مو�شوع 

يتفق عليه اجلميع يف خمتلف اأرجاء املعمورة 

فلن يجدوا اأف�ش������ل من املو�شوعات املتعلقة 

زمة �رشعان ما ت�شتثري  باأزم������ة البيئة، هذه الأ

اجلماعة الدولي������ة التي تعنيها حماية البيئة 

قليمي������ة والدولي������ة، كما  املحلي������ة منه������ا والإ

يفيدها حت�شني الظروف البيئية بالتخطيط 

دارة اليقظة  دارة الواعية والإ والتن�شيق وبالإ

لتحقي������ق الت������وازن ب������ني متطلب������ات التنمية 

واملحافظة على البيئة الطبيعية.

أ�شهمت  قليمية والدولية ا اإن املنظمات الإ

اإىل ح������د كبري يف اإعداد الدرا�شات والبحوث 

والتقارير التي تخدم ق�شايا البيئة والتنمية، 

وعمل������ت على تن�شي������ط امل�رشوعات والرامج 

البيئي������ة والعم������ل عل������ى تنفيذه������ا، كما اأن 

املوؤمترات والندوات التي عقدت حتت مظلة 

أ�شهمت بدور جيد يف حتقيق  هذه املنظمات ا

التفاع������ل والتج������اوب بني حكوم������ات الدول 

و�شعوبه������ا ودفعته������م اإىل الهتم������ام بالبيئة، 

آثارها  وخلق������ت التوعي������ة البيئية، وبين������ت ا

القت�شادي������ة والجتماعية وحددت املخاطر 

التي قد يتعر�ض لها الو�شط احليوي كله.

اإن م������ا يواجه������ه املجتم������ع ال������دويل من 
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اإخفاق������ات يف التنمي������ة ويف اإدارة 

البيئ������ة وتزايد امل�ش������كالت البيئية 

احلرج������ة التي ظه������رت يف القرن 

الع�رشين وما تزال يف القرن احلايل 

تتزاي������د مبعدلت خميف������ة مو�شعة 

الفجوة ب������ني الأمم الغنية والفقرية 

من جهة موؤثرة على اإنتاجية املوارد 

الطبيعي������ة ومع������دلت ال�شتهالك 

حمدث������ة التدهور البيئ������ي والتلوث 

ال������ذي اأ�شابها، ه������ذا يفر�ض عليه 

البحث عن احللول وال�شبل الكفيلة 

املوارد  و�شيانة  التده������ور  باإيقاف 

الطبيعية.

من يتاأم������ل الجتاهات البيئية 

أنها تهدد  احلالية والقادمة �شيجد ا

أذاه  الكوكب بتغيري جذري �شيطال ا

ن  الكائن������ات احلية وغ������ري احلية لأ

أ�ش������كال التنمية يقوم  الكثري م������ن ا

عل������ى ا�شتنزاف امل������وارد الطبيعية 

وه������ذا �شيوؤدي اإىل تقوي�ض التنمية 

أث������ريات �شيئة على  القت�شادي������ة واإحداث تا

اأحوال املجتمع والكون معاً.

كل ذلك يوؤكد احلاجة املا�شة اإىل مفهوم 

جدي������د للتنمية يكون �شام������اًل ودائماً، ي�شعى 

اإىل حتقيق التقدم امل�شتمر وحتقيق الرفاهية 

بناء املجتمع احل������ايل واأجياله القادمة مع  لأ

احلف������اظ على امل������وارد الطبيعي������ة و�شالمة 

البيئة.

وقد ثبت اأن التنمية املتوا�شلة هي ال�شبيل 

اإىل ذلك وه������ي هدف ال�شع������وب ال�شناعية 

نه������ا ت�شم������ن ال�شتجابة  والنامي������ة مع������اً، لأ
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ملتطلب������ات التنمي������ة وحاج������ات ال�شعوب يف 

جيال القادمة  احلا�رش دون امل�شاومة على الأ

و�شيانة ما ي�شمن لها حاجاتها امل�شتقبلية.

لكن التنمي������ة املتوا�شلة حتتاج اإىل تعاون 

الدول جميع������اً وان�شجامها كي تلبي حاجات 

ال�شعوب جميعها يف اإط������ار التنمية والقدرة 

نتاجي������ة للم������وارد الطبيعي������ة، وه������ذا ل  الإ

يكون جمدي������اً اإذا مل تف ال������دول بالتزاماتها 

وتنف������ذ ما عليها يف اإط������ار عملية ديناميكية 

حتدث تغيريات يف ا�شتغالل املوارد وتوجيه 

واختيار  التكنولوحية  والتنمية  ال�شتثمارات 

البدائل الالزمة وهذا ل يتحقق اإل مب�شاندة 

دارات ال�شيا�شية لتخ������اذ القرارات على  الإ

قليمية واملحلية. امل�شتويات الدولية والإ

اإن مفه������وم التنمي������ة املتوا�شل������ة يق������دم 

طار الالزم للجمع ب������ني �شيا�شات التنمية  الإ

التنمي������ة  ن  لأ مع������اً  آن  ا وا�شرتاتيجيته������ا يف 

املتوا�شلة تلبي حاج������ات احلا�رش وحاجات 

أ�شا�شيان: جيال املقبلة. ولها مفهومان ا الأ

�شا�شي������ة لفقراء العامل،  1- احلاج������ات الأ

ولوية املطلقة. وهذه يجب اأن تكون لها الأ

احلال������ة  تفر�شه������ا  الت������ي  القي������ود   -2

التكنولوجية والتنظيم الجتماعي على قدرة 

البيئة لتلبية حاجات احلا�رش وامل�شتقبل.

التنمي������ة املتوا�شل������ة هي تنمي������ة داخلية 

قوامها العتماد على الذات وتلبية حاجات 

نت������اج من اأجل  ال�ش������كان، ولي�ش������ت غايتها الإ

نتاج ذاته، مع وع������ي كامل لبعدها البيئي  الإ

ف�شل بني  �شاعي������ة اإىل حتقيق التعاي�������ض الأ

ن�شان والطبيعة، وينبغي لهذا التعاي�ض اأن  الإ

يقوم عل������ى عالقة حميمة جتع������ل املكونني 

يخ�شعان للتعديالت املفيدة.

ل يوجد خمطط قيا�ش������ي واحد للتنمية 

اأنظم������ة  التنفي������ذ، فهن������اك  املتوا�شل������ة يف 

اقت�شادية واجتماعي������ة متعددة ومتباينة يف 

دول الع������امل، ولكل منها ظروف������ه واعتباراته 

اخلا�شة.

آليات التع������اون الدويل اليوم  واإذا كانت ا

تتعاظ������م وتتزايد بني ال�������رشق والغرب خللق 

نظام دويل يحقق التنمية املتوا�شلة، وي�شمن 

ا�شتمرارها فاإنه يجب عل������ى الدول كلها األ 

ن  تغفل التعاون بني الدول الغنية والفقرية لأ

ر�شية للجميع، وما مل تتحقق  موارد الكرة الأ

امل�شاواة القت�شادية والجتماعية بني �شعوب 

من البيئ������ي لهم فاإن العامل  الع������امل لتحقيق الأ

زمات البيئية املت�شارعة  �شيظل يعاين من الأ

واملت�شابك������ة، ولب������د لتحقيق ه������ذه التنمية 

م������ن قيام املجتمعات كله������ا بتلبية احلاجات 

نتاج وتاأمني  ن�شاني������ة عن طريق زي������ادة الإ الإ

الفر�ض املت�شاوية يف العمل واحلياة الكرمية، 
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وهذا ل يت������م اإذا مل تتعاون الدول فيما بينها 

م������ن جهة، وت�شع������ى اإىل اإيج������اد التوازن بني 

الزي������ادة ال�شكانية واملوارد الطبيعية حتى ل 

ته������دد اأنظمة الطبيعة احلافظة للحياة على 

هذا الكوكب مبخاطر خمتلفة.

ه������دف التنمي������ة املتوا�شلة ه������و حتقيق 

العدالة الن�شبية يف ا�شتغالل املوارد الطبيعية 

اإط������ار ا�شرتاتيجية  مل�شلح������ة ال�شع������وب يف 

جديدة.

دارة البيئية:  اأهداف نظم الإ

1- اإن التع������اون الفعال ي�شهم يف حتديد 

التنبوؤات امل�شتقبلية املتوقعة بدقة يف خارطة 

املوارد الطبيعية وطرق توزيعها وا�شتغاللها 

واحتياطاته������ا. وه������ذا ي�شاع������د يف و�ش������ع 

ال�شيا�شات التخطيطي������ة والرامج التنفيذية 

لتحقي������ق التنمية املتوا�شل������ة وتوفري املوارد 

قليمي  املتاحة كماً ونوع������اً على امل�شتويني الإ

والدويل.

2- اإن توف������ري نظم املعلومات ميكننا من 

اإجراء عمليات الر�شد والتحليل والت�شنيف 

واملعاجل������ة للبيان������ات عن امل������وارد الطبيعية 

ب�شف������ة دورية مع اإيجاد نظام تاأمني وحماية 

ووقاية للبيئ������ة الطبيعية واملوارد البيئية من 

خطار اجل�شيم������ة املتوقعة يف  التده������ور والأ

املناطق املجاورة.

3- تق������دم النظ������م خدم������ات املعلومات 

البيئي������ة املمثل������ة يف تقاري������ر واإح�شائي������ات 

واإجاب������ات واإعداد ر�شوم������ات بيانية، وتقدم 

املعون������ة الفنية جلمي������ع امل�شتفيدين من هذا 

النظ������ام، وت�شهم يف تكوين وح������دات حملية 

للمعلوم������ات البيئية ت�ش������كل النقطة املركزية 

الوطنية لر�شد البيانات البيئية وجمعها يف 

اأجهزة الدولة وموؤ�ش�شاتها.

4- اإن توفر املعلومات مبوا�شفات قيا�شية 

ي�شهم ب�شكل فعال يف بناء النماذج القت�شادية 

ح�شائية واإعدادها وتقييمها. والإ

5- زيادة طاقة النظم وقدرتها على اإجراء 

التحلي������ل واملقارنة والت�شخي�������ض واملعاجلة 

للم�شكالت البيئية املعا�رشة.

6- اإن اإن�شاء قاعدة البيانات البيئية هو 

نظمة التخطيطي������ة التي ت�شاعد  مبنزل������ة الأ

را�شمي ال�شيا�ش������ات ال�شرتاتيجية يف اإعداد 

برامج التخطي������ط واملتابعة، وف������ى مراقبة 

تنفيذ اخلطة القت�شادية كما ت�شاعدهم يف 

اتخاذ القرارات وتقييم واختبار امل�رشوعات 

القت�شادية املوؤثرة على امل�شتوى القومي مبا 

يوؤدي اإىل اأف�شل طرق ال�شتفادة من املوارد 

أو تبذير مع املحافظة  القت�شادية بال تبديد ا

على اأنظمة البيئة الطبيعية.

أه������داف النظ������م اأن تقوم بدور  7- م������ن ا

أو ثنائي يف �شبكة احلياة الطبيعية. مزدوج ا

8- ح������ان الوقت لال�شتف������ادة من تطور 



دارة البيئية يف تنظيم املردود القت�سادي  دور الإ

303 العــــــدد 535 ني�ســـــان  2008

تكنولوجي������ا املعلوم������ات والت�ش������الت مب������ا 

ي�شاعد على اإمكانية تخزين البيانات البيئية 

ومعاجلتها وتداولها، بطريقة دقيقة و�رشيعة 

أو ال�شرتجاع مبا يحقق  وفورية عند احلاجة ا

ال�شتفادة من اأنظمة حت�شني اإنتاجية املوارد 

نت������اج من خالل  ورف������ع كف������اءة الت�شغيل والإ

�شالي������ب العلمي������ة والفنية عن������د ت�شميم  الأ

اخلط������ط والرامج القت�شادي������ة ل�شتخدام 

أك������ر منفعة  امل������وارد املتاح������ة مبا يعط������ي ا

اقت�شادية ممكنة، واأقل فاقد ممكن.

أه������داف التنمية املتوا�شل������ة: وقد اأجمع  ا

العلماء على اأهمي������ة التنمية املتوا�شلة التي 

حتتوي ثالثة اأهداف جوهرية هي:

1- الهدف القت�سادي:

ن�شط������ة  ولتحقيق������ه يج������ب حتدي������د الأ

القت�شادي������ة كاف������ة الت������ي يتم م������ن خاللها 

ال�شتغالل الر�شيد للموارد الطبيعية املتاحة 

مثل، ومتثيلها كماً  أ التخ�شي�ض الأ طبقاً ملبدا

ونوعاً، وتبيان املخ�ش�شات الكمية من املواد 

ن�شطة مع املفا�شلة بينها يف  الالزمة لهذه الأ

أ الكلفة والعائد. حتقيق مبدا

2- الهدف الجتماعي:

حتقي������ق معدل من������و اقت�ش������ادي ي�شمن 

فراد املجتمع كلهم حياة اجتماعية مقبولة  لأ

�شا�شية التي  مع توفري اخلدمات واملرافق الأ

توؤمن حياتهم من املخاطر املتنوعة، وت�شمن 

حتقيق م�شتويات معي�شي������ة جيدة بعيداً عن 

ال�شتخدام اجلائر للموارد الطبيعية.

3- الهدف البيئي:

لبد م������ن ر�شد الظواه������ر اليكولوجية 

كلها وحتليله������ا ومتابعتها وتقييمها للحفاظ 

على البيئة الطبيعية م������ن التلوث والتدهور 

وحتقي������ق التوازن البيئ������ي حفاظاً على حياة 

خ������رى واملوارد التي  ن�ش������ان والكائنات الأ الإ

ت�ش������كل م�شدر التنمية. له������ذا يت�شح بجالء 

دارة املوارد  احلاج������ة اإىل نظام املعلوم������ات لإ

الطبيعية لي�شكل النظ������ام الفرعي يف نظام 

املعلوم������ات البيئي������ة التي حتق������ق �شيا�شات 

التنمية القت�شادي������ة املتوا�شلة ومن خاللها 

ميكن ال�شيط������رة على اأهم امل�شكالت البيئية 

جتاه املوارد الطبيعية والبيئية املمثلة يف: 

1- م�شكلة ا�شتنزاف املوارد الطبيعية.

2- حماية البيئة من التدهور. 

التو�سيات املقرتحة:

داري املعا�رش، وخراء  ندع������و الفك������ر الإ

القت�ش������اد، وعلماء البيئة اإىل اإعادة التفكري 

داري������ة البيئية يف  املنظوم������ي يف النظ������م الإ

قليمي������ة والعاملية �شواء  �ش������وء املتغ������ريات الإ

أو  أو البيئ������ة ا أو التكنولوجي������ة ا القت�شادي������ة ا

الجتماعية من خالل مفهوم اإعادة الهند�شة 
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داري������ة البيئية يف املنظم������ات القت�شادية  الإ

والتنموية من حيث:

دارة. أ�شاليب الإ 1- ا

داء البيئي التنموي. 2- مفاهيم الأ

ليات امل�شتخدمة يف اإدارة املعرفة. 3- الآ

4- تكوين فرق العمل املتوازنة.

5- تطوي������ر اأنظم������ة الر�ش������د و�شبكات 

البيانات.

نظمة الداعمة لتخاذ  6- ال�شتعانة بالأ

القرارات.

نظمة اخلبرية  7- ا�شتخدام تقني������ات الأ

واأنظمة املعلومات اجلغرافية.

8- ال�شتعان������ة بالطاقة احلقيقية لطرق 

املعلومات ال�رشيعة.

و اأخرياً الهتمام بتاأهيل وتدريب وتنمية 

امل������وارد الب�رشية العامل������ة يف املجال البيئي 

منائي ب�شكل متوا�شل، حتى ميكن الو�شول  الإ

اإىل بن������اء منظمات املعرف������ة املعا�رشة بهدف 

الو�ش������ول اإىل اإدارة اجل������ودة الكلية للموارد 

البيئية لتحقيق التنمية امل�شتدامة.

�سا�سية ���1- الهند�سة البيئية الربامج املتكاملة لرو�سيا االحتادية وزارة التعليم العايل والعلوم االأ  -

.2000
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لن�رش املعرفة، القاهرة، مرتجم ���1.
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للن�رش والتوزيع القاهرة، مرتجم ���1.

لوران����ض ا�سكن���در، دبلوما�سي���ة البيئ���ة، التفاو�ض لتحقيق اتفاقي���ات عاملية اأك���رث فعالية، اجلمعية   -

امل�رشية لن�رش املعرفة، مرتجم، القاهرة ���1.

بريي، �سميث، قواعد ومعدات للقادة، اجلمعية امل�رشية لن�رش املعرفة، مرتجم، القاهرة 2000.  -

كريتوفر، فالفني، طوفان الطاقة، الدار الدولية للن�رش والتوزيع، مرتجم، القاهرة ���1.  -

دارة العملية واملعلوماتية، اجلمعية امل�رشية لن�رش املعرفة، مرتجم، القاهرة  ال�سعيد عا�سور، ثورة االإ  -
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ع���الم والت�رشيع���ات البيئي���ة يف حتقيق التنمي���ة املتوا�سلة، ر�سال���ة دكتوراه  اأحم���د نا�سي���ف، دور االإ  -

���1جامعة عني �سم�ض.-

اأحمد م�سطفى نا�سيف، فاعلية نظم املعلومات البيئية يف التنمية االقت�سادية، ر�سالة ماج�ستري،   -

دارة البيئية،  جامع���ة عني �سم�ض، معه���د الدرا�سات والبحوث البيئية، ق�سم القان���ون واالقت�ساد واالإ

القاهرة 1��2.
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دب املنبعث من اأعماق  دبي كان ذل������ك الأ دب العظي������م ع������ر التاريخ الأ الأ

ن�شانية، ومعاناتها.. �شواء كانت هذه العذابات هي جتربة  عذاب������ات النف�ض الإ

أو �شمع به يف  ديب، وعاينه، ا أو كانت ما �شاهده الأ ديب، ا ذاتية عا�شها املبدع الأ

ليمة املوؤثرة  ألوانه الأ أو البعيد.. فاأح�ض به، وتفاعلت �شوره وا حميطه القريب ا

يف اأعم������اق نف�ض املبدع، واإح�شا�شه.. لتتجلى تالياً ن�شو�شاً اإبداعية يف جن�ض 

أو رواية، اأو مالحم طويلة ما زالت خالدة حتى  أو اآخر. �شعراً، اأو ق�شة، ا اأدبي ا

اأديب وناقد �سوري 

العمل الفني: الفنان علي الكفري. 

لول ب�شارة اخُلوري.. شلول ب�شارة اخُلوري.. شلول ب�شارة اخُلوري..  شبني م�شبني م�

ْد ْدشلول ندمي حممَّ ْدشلول ندمي حممَّ لول ندمي حممَّ شوم�شوم�
) (شنينّ (شنينّ نّ شني)قراءة يف تراجيدية الن�شني)قراءة يف تراجيدية الن�

❁

❁

˜

ف م�صطفىصف م�صطفىف م�صطفىصف م�صطفىصصف م�صطفىف م�صطفى صيو�صصيو�صيو�يو�
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اليوم ت�شور حروب������اً، وويالت، وكوارث اأملت 

بالب�رشية، واأثرت يف تاريخها.. ويف تقديري 

بداعات الكب������رية عاملياً، وعربياً كانت  اأن الإ

يف ق�شم هام منها هي )اإبداعات تراجيدية( 

فم������ن و�شف حريق الب�������رشة لبن الرومي.. 

�شبع الع������دواين( بفقد  أب������ي الإ اإىل )مرثي������ة ا

ندي  أبي البقاء الرُّ ربعة، اإىل مرثية )ا اأولده الأ

آلت اإليه.. اإىل  ندل�شية( وم������ا ا يف املمالك الأ

رن�شت همنغواي  ملحمة )ال�شي������خ والبحر( لآ

وعذابات ذلك البحار ال�شيخ الذي مل يعد من 

أكلتها اأقرا�ض  رحلته اإل بهيكل ال�شمكة التي ا

أنها ل  البح������ر، وكانت هي رحلة احلي������اة، وا

بداعات الكثرية. �شيء اإلخ.. هذه الإ

������ني �شعريني  مقاربت������ي اليوم ه������ي لن�شَّ

أليم������ني معا�رشين هم������ا: ن�������ض )امل�شلول(  ا

لب�ش������ارة اخلوري ون�������ض )امل�شل������ول( لندمي 

حممد. يف ن�������ض )الأخطل ال�شغري( يتحدث 

ع������ن )م�شلول( عرفه يف حميط������ه.. فج�شده 

م�شاهد �شورية رائع������ة يف اجلمال، والدقة، 

وال�شتغال على جتليات التفا�شيل املر�شية، 

ومالحمه������ا لي�شن������ع بذل������ك ن�ش������اً اإبداعياً 

ل������ه وم�شات������ه ال�شورية امل�شاف������رة بعيداً يف 

ن�شانية، وله ا�شتغاله اجلميل على  النف�ض الإ

اجلزيئات احلركية؛ والتفا�شيل اجل�شدية يف 

لوان ال�شفراء وتداعياتها. لوحات ر�شم بالأ

يقول ب�شارة اخلوري:

ــاَر اإىل مــ�ــضِ �ــس هـــذا الــفــتــي بــالأ

ــنــَجــرِد ــِم ُم رجــــٍل هـــزيـــِل اجلــ�ــس

م�سطرٍب لـــفـــاِظ  الأ ــِج  ــْجــِل ــَل ــَت ُم

نـــفـــا�ـــضِ ُمــ�ــســطــرِد ــِل الأ ـس مــتــوا�ـ

مــتــجــعــِد اخلــــديــــِن مـــن �ــــرَصٍف

ـــُهـــِد مــتــكــ�ــرِص اجلـــفـــنـــنِي ِمـــــن �ـــسُ

نـــفـــٍق عــــالــــقــــتــــاِن يف  عــــيــــنــــاُه 

ـــِقـــِد كــــ�ــــرصاِج كــــــوٍخ نـــ�ـــســـُف مـــتَّ

لمُعُه  
)2(

باخ
)1(

كاحُلباحِب اأو 

)3(
ُخــَدِد الوجناِت يف  من  يبدو 

آل اإليه  أ الن�������ض اإخبارياً بو�شع م������اا يبدا

م�ض �شار اإىل(،  هذا الفتي )ه������ذا الفتي بالأ

م�������ض هنا لي�ض اللحظة الزمنية املعروفة  والأ

ربع������ة وع�رشون �شاعة( اإن������ه اأم�ض زمني  )الأ

م�ض  أو اأكرث.. لكنَّ ا�شتخدام الأ ميتدُّ ل�شهور ا

ج������اء يف تقديري مقارب������ًة لن�شبي������ة الزمن 

�شبوع كال�ّشهر، وال�شهر  �شبوع، والأ فاليوم كالأ

كال�شنة وهكذا مي�شي العمر �رشيعاً كما قيل: 

)الّده������ر يوم������ان(.. لقد حت������ول ذلك الفتى 

الن�������رش اإىل رجٍل هرٍم هزيٍل غادرته ال�شحة 

أ ال�شاعر  والن�شارة.. يف التدرج الو�شفيِّ يبدا

من الع�شوية العليا وهي )الوجه(..

وكلن������ا يعلم موق������ع الوج������ه يف جتليات 

احلال������ة النف�شي������ة واملر�شي������ة.. فالوجه هو 
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أيام احلكيم )اأبي  ن�شاين من ا آة الداخل الإ مرا

أ املر�ض من نظرته  ق������راط( الذي كان يق������را

للوجه، وعالماته، فالنط������ق )ُمتَلَْجِلٌج( لدى 

ألفاظه ل تف�شح معانيها..  الفتى املري�ض، وا

واأ�شواتها تختلط حروفه������ا وخمارجها وقد 

اأ�ش������اف ال�شاعر اإىل �شف������ة )التَلْجلُِج( �شفة 

ال�شط������راب )اأي فقدان الت������وازن النطقي، 

والنطق م�ش������دره عقلٌي دماغ������ي، وو�شيلته 

خر  التعبريي������ة الل�شان.. املظه������ر املر�شي الآ

نفا�ض  هو ا�شط������راب التنف�ض( متوا�ش������ل الأ

م�شط������رد فعط������ب الن�شي������ج الرئ������وي جعل 

حركة التنف�ض �رشيع������ة �شهيقاً وزفرياً ل�شيق 

�شعة الرئة بفع������ل تاآكلها املر�شيِّ الذي فتك 

أم������ا النتقال التدرجي  ببنيتها، ون�شيجها.. ا

الثال������ث فه������و قول������ه )متجع������د اخلدين من 

�رشٍف(.. لقد اأودى املر�ض بن�شارة اخلدين، 

ومع������روف موقع الوجنات يف اإطاللة الوجه، 

وعافيته ولفظة )التجع������د( توحي بالزبول، 

والهرم وغريه.

بعده������ا يق������ول: متك�������رش اجلفن������ني من 

�شه������ٍد، فاإذا كان )التجع������د( �شفة الوجنتني 

)فالتك�������رش( �شف������ة اجلفن������ني اإن������ه تغ�شن 

اجلف������ن، وذه������اب حيويته، وانط������واوؤه على 

بع�ش������ه، وحم�شلة ذل������ك يف البع������د �شعف 

الب�������رش وتال�شيه )عين������اه عالقتان يف نفق( 

لقد غ������ارت كتل عينيه وكاأنه������ا ن�شف �شوء 

أما النفق فاإيقاعه  ال�رشاج �شعفاً وبريق������اً.. ا

اإيقاع الظالم واخلوف واملجهول، وتداعيات 

ذلك وتوازياته النف�شية، ون�شف ال�رشاج هو 

أقلها.. يف اإعادة ر�شم �شورة  أو ا ن�شف الروؤية ا

العين������ني مب�شهدية اأخ������رى ي�شتدعي ح�رشة 

)الب�شبو�ض( ما يعرف )بذباب الليل( الذي 

أو  يطل������ق من موؤخرته �ش������وءاً خافتاً يقول: )ا

كاحُلباحِب باَخ لمعُه( ف�شوءه بني النطفاء 

والوم�ض ال�شعيف.. بعد النتهاء من و�شف 

الوجه وما يحمله ينتقل اإىل اأجزاء اأخرى من 

جلنِي: اجل�شم. اأ�شابع اليدين وحركة الرِّ

تــــهــــتــــزُّ اأنــــــــُلــــــــُه فـــتـــحـــ�ـــســـُبـــَهـــا

بــالــربِد اأَ�ـــســـيـــَب  اخَلـــريـــِف  ورَق 

ــــى مـــهـــٍل ميــــ�ــــســــي بــــعــــلــــتــــِه عــــل

)4(
ـــِد فــكــاأنــه ميــ�ــســي عــلــى َقـــ�ـــسَ

أنامُل امل�شلول تهتُز.. لقد فقد �شيطرته  ا

داء  والأ اأ�شابع������ه،  بحرك������ة  التحك������م  يف 

املطلوب.. لكن ال�شورة الرمزية الرائعة هي 

ت�شبيه اهتزاز اليدي������ن بورق اخلريف الذي 

اأ�شابه وابل ال������رِد، واملقاربة ال�شورية هي: 

اإن املري�������ضَ غدا يف خريف عم������ره بعد اأن 

كان ذلك الن�رش اجلمي������ل فاأ�شابعه اأ�شحت 

ورق اخلريف الياب�ض وقد بعرثه الرد ومزق 

اأجزاءه، اإنها �شورة الت�شظي، وال�شياع.. اأما 



ْد بني م�سلول ب�سارة اخُلوري.. وم�سلول ندمي حممَّ

30� العــــــدد 535 ني�ســـــان  2008

م�شية امل�شل������ول فهي م�شية 

على  أن������ه مي�شي  وكا التمهل 

ال�ش������وك.. اإنها م�شية التعرث 

ال�ش������وك  ومعادل������ة  مل،  والأ

ووخِزِه النف�شي الداخلي.

الو�شفي������ة  النتقال������ة 

الثالثة قول ال�شاعر:

اأحـــيـــانـــًا دمـــــًا فعلى وميـــــجُّ 

مــنــديــلــِه ِقــطــٌع مــن الــَكــبــِد

قـــطـــٌع تـــقـــوُل تـــــوُت َغــــدًا

بــعــَد غِد تــقــوُل  تـــِرقُّ  واإذا 

زائــــٍر لفتًى اأرحـــــُم  واملـــــوُت 

مـــتـــزمـــٍل بــــالــــداِء مــغــتــمــِد

لُه اأنَّ  لو  منتحرًا  كــاَن  قد 

)5(
ِد �سبَه الُقوى يف ج�سمِه اخَل�سِ

هذا قتيُل هوًى ببنِت هوٍى

فــــــــاإذا مــــــــررَت بـــاأخـــتـــهـــا فـــِحـــِد

ول  الأ البي������ت  ال�ش������ورة يف  تراجيدي������ة 

والثاين هي �ش������ورة )قطع الدم( التي تخرج 

�شافة امللفت������ة فل�شفياً هي  م������ن رئتي������ه.. الإ

ما تقوله قط������ع الدم، وتوحي ب������ه فبع�شها 

ينبئ بامل������وت القريب رمب������ا لكرها وحمرة 

دمه������ا، وبع�شها م�شهدة اأقل اإخافة ل�شغرها 

وقل������ة دمها.. ح�شور لون ال������دم هو ح�شور 

اخلوف والقلق.. اأما الكبُد فهو بدللة الرئة 

واجلوف، ورمبا اقت�شى الكلمة )روي الدال( 

لكنها حتمل دللة الداخل، وقرب الت�شابه يف 

ح�شا�شية الع�شوي������ن.. الرئة، والكبد.. يرى 

ف�شل ملن يحيط به  أن املوت هو الأ ال�شاع������ر ا

حاطة التي ت�شبه )الغمد(.. يف  الداء. هذه الإ

أي�شاً يقول ال�شاعر:  ا�شت������دراٍك ملفٍت ورائع ا

اإنَّ مانعه من املوت هو �شعف ج�شمه، وعدم 

أما  قوت������ه الع�شوية لتنفيذ موت������ه وانتحاره، ا

رغب������ة املوت فه������ي حا�شلة لدي������ه.. جدلية 

العالق������ة بني )الرغبة واملمك������ن(.. قد تكون 
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�شد /ماألوفًة، ول  لو بني خمالب الأ �شورة ال�شِّ

ت�شيف جديداً جمالياً للن�ض.. كانت خامتة 

الن�ض حكمية وعظي������ة خال�شتها: اإن ما اآل 

اإليه ه������ذا الفتى �شبب������ه ا�شت�شالمه لنزواته، 

و�شهواته من �������رشاٍب، وجن�ٍض، وعربدٍة اأودت 

به لهذا امل������اآل فعليك قارئي العزيز النتباه، 

هواء وامل�شارات. والبتعاد عن هذه الأ

حمل الن�ض م�شتوًى )تراجيدياً متقدماً( 

يف و�شف م�شهدية امل�شلول.. كانت مقاربات 

الو�شف مادي������ًة يف مفرداتها: هزيل اجل�شم 

لفاظ- متجعد اخلدين- متك�رش  –متَلْجِلِج الأ
اجلفن������ني- تهتز اأمنله- ميجُّ دماً- اإلخ. هذه 

ألفاظها وحروفها  ال�شور املادية اختزنت يف ا

أليماً، ومعاناة عميقة، وفتحت خيالً  ف�شاًء ا

آل اإليه املري�ض، واأوحت  وا�شعاً يف ت�شور ماا

بتداعي������ات �شيكولوجية نف�شي������ة ت�شافر يف 

ن�شانية.. كان تدرج  عم������ق عذابات النف�ض الإ

الو�ش������ف منطقياً: م������ن الوج������ه وتفا�شيله 

جل������ني، والرئتني اإىل العرة  اإىل اليدي������ن والرِّ

واخلامت������ة احلكمية الوعظي������ة.. كان لهذا 

الن�������ض )جماله الرتاجيديَّ اخلا�ض( ومتيزه 

يف اختيار املو�شوع وال�شتغال على تفا�شيله 

ن�شاني������ة.. رغ������م خ�شونة )روي  املادي������ة، والإ

الدال( وع������دم ان�شيابيت������ه، واإيقاعه القليل 

ألفاظه هذا  املو�شيق������ي فقد عو�شت دلل������ة ا

. ال�شعف يف مو�شيقى الرويِّ

وا�ش������ٌح النتق������اء والبح������ث يف اختي������ار 

مف������ردات الن�������ض، وربطه������ا ال�ش������وري، يف 

تقديري اأدى الن�ض غر�شه ب�شكٍل وم�شمون 

رائعني، ولعجب يف ذلك ف�)ب�شارة اخلوري( 

أدبنا العربي. علٌم �شعرٌي كبري يف ا

انتقل اإىل الن�������ض الثاين يف و�شف حالة 

)الت������درن الرئ������وي( لل�شاع������ر الكبري )ندمي 

حمم������د(.. والو�ش������ف هنا )جترب������ة ذاتية( 

عا�شها ال�شاعر حيث اأ�شيب بهذا املر�ض عام 

)1949( ونق������ل اإىل )م�شحِّ بحن�ض( يف لبنان 

حيث تداوى من������ه، والن�ض هو م������ن ديوانه 

)اآلم( يقول ندمي حممد:

ْت فــانــهــرَّ اِء  الـــــدَّ فـــُم  ها  رئـــٌة م�سَّ

كــــطــــنٍي رخـــــــٍو بـــبـــيـــٍت َخـــــــراِب

ـــهـــا قــفــ�ــضُ الـــطـــريَِّ و�ـــســـلـــوٌع كـــاأنَّ

بـــــــــواِب عــــجــــاٌف مـــفـــتـــوحـــُة الأ

ون�سيٌح مْن زهرِة القلِب يف احللِق

ــــــاِب ـــــــــُه مـــــــن �ــــــسَ مـــــــريـــــــٌر كـــــــــاأنَّ

�ــســوِد الأ الــكــرِز  ك�ساحِق  و�سعاٌل 

كـــــــــواِب الـــعـــ�ـــســـرُي يف الأ بـــئـــ�ـــَض 

والِعرق اللحِم  يف  تــدبُّ  ون�ساٌل 

حــــطــــاِب دبـــيـــَب الــلــهــيــِب يف الأ

ا�شته������لَّ ال�شاعر بو�شع الرئ������ة، ومااآلت 

ها، واأفرغ حمتواها فغدت  اء م�شَّ اإليه.. فالدَّ

كالطني الذي اأ�شابه وابل املطر يف بيت طيني 
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خ������رٍب متهدٍم.. فج�شمه هو البيت اخلراب، 

والرئة غدت طينه املتداعي فعريت جدران 

البي������ت وبان������ت حجارت������ه، واأ�شالعه غدت 

كاأنها قف�ض الط������ري العجاف التي ماتت يف 

بريته������ا. فاأكَل النمل حلمه������ا، وبقي قف�شها 

ال�شدري خ������اٍو ياب�ٍض تع�ش������ف بني �شلوعه 

أم������ا ن�شيج الرئ������ة الداخلي فيخرج  الري������ح. ا

�شود امل�شحوق(..  مع ال�شعال بلون )الكرز الأ

لكنه بئ�ض الع�شري، وال�رشاب.. و�شف ارتفاع 

احلرارة التي تالزم )امل�شلول( بالن�شال التي 

وعية الدموية  ت������دبُّ يف اللحم والِعرق هو الأ

والع�شبية. هذا الدبيب هو النار امل�شتعلة يف 

الأحطاب.

بعد ه������ذا الو�شف الت�رشيح������ي املر�شي 

ينتق������ل ال�شاعر لو�شف النعكا�شات املر�شية 

على حالته العامة يقول:

خفَّ ج�سمي حتى لت�ساأُل عني

العنُي من َمْقَعدي.. وِمْن ِجلَبابي

ـســائــُع الــلــفــِظ يف مــائــُت الـــلـــوِن �ـ

ٌغ من اإهابي احَلــلــِق.. كــاأْن مــفــرَّ

عليِه مــ�ــســي  الــــــرتاُب  يــحــ�ــضُّ  ل 

ـــــــرُتاِب ال وراَء  ـــي  اأمـــ�ـــس فــــكــــاأن 

وكــــاأن �ــســيــٌف دفـــنٌي مــن الــَبــدِء

ــــــــــراِب ِق حمـــــطـــــٌم يف  ــــــدٌئ  �ــــــس

ــهــا املـــــوُت ــ�ــسَ �ــــســــوٌر حـــيـــٌة تــقــمَّ

ُمـــريـــعـــًا.. يف َجـــيـــئـــٍة.. وَذهـــــاِب

هذا الق�شم من الن�ض يتحدث عن نتائج 

املر�ض وفعله اجل�شمي.. لقد �شعف ج�شمه 

وا�شتد هزاله، ومل تعد عينه تعرفه. فهو مل يعد 

ن�شانية  يعرف ذاته. لقد ان�شطرت الذات الإ

بني الواقع اجل�شمي، والروؤية العينية.. اإنها 

الروؤي������ة العقلية النف�شي������ة التي ترف�ض هذا 

احلال، وهذا املاآل. لكن ما العمل؟!.. �شحب 

لون������ه )مائت الل������ون( �شعف �شوت������ه )�شائع 

اللف������ظ(، وعند ب�ش������ارة اخل������وري )متَلْجِلج 

لفاظ(.. موت اللون، ومظهر الوجه يقابله  الأ

)جتعد اخلدين( عند ب�شارة اخلوري.. يقابل 

)خفة اجل�شم( عند ندمي قول ب�شارة:

ويــــــكــــــاُد يــــحــــُمــــُلــــُه ملـــــا تـــركـــْت 

..
)6(

بابة ُمَلُب ال�رُصِد منه ال�سَّ

ك������م هي مبالغة هذه ال�ش������ورة اأن يحمل 

خطل  الط������ري ال�شغري ج�ش������م )م�شل������ول( الأ

ال�شغري.. اأما ج�شم )ندمي حممد( والتجربة 

ذاتي������ة فهي قول������ه )ل يح�ض ال������رتاب م�شي 

عليه( اإنه تلك الري�شة اخلفيفة التي ل يح�ض 

بوجودها ال������رتاب.. لكن ال�ش������ورة الرمزية 

الكب������رية هي قول ندمي حممد )فكاأين اأم�شي 

وراَء الرتاِب( وم������ن مي�شي حتت الرتاب فهو 

مي�شي اإىل العدم، والفناء، والتال�شي، والدوِد 
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والتح������ول اإىل ت������راب، ولو قال ن������دمي )كاأين 

مائت حتت الرتاب( ملا كان قال �شيئاً. روعة 

رمزية ال�شورة ه������ي: )امل�شي حتت الرتاب( 

اإنه������ا رمزيٌة )ن������دمي( وهو رائ������ٌد فيها، ويف 

بع�شها يقارب رمزية  )بودلري( ويفوقها.

حمل الن�������ضُّ بناًء تراجيدياً ملفتاً اأدواته 

ها فم الداء –انهرت  الو�شف املادي: رئة م�شَّ

كطني رخو- �شعال ك�شاح������ق الكرز- ن�شال 

ٌتدب يف اللحم والِعرق- مائت اللون- �شائع 

اللف������ظ- زهرة القلب- اإل������خ.. كلها تراكيب 

اإيقاع������ات  وحمل������ت  املعن������ى،  دللت  اأدت 

مل، والت�شظ������ي. كان اإباء )ندمي( وعنفوانه  الأ

ومقاومته وا�شٌح يف قولِه:

وكــــاأن �ــســيــٌف دفـــنٌي مــن الــَبــدِء

ِقـــــــراِب ــــــدٌئ.. حمــــطــــٌم يف  �ــــــس

ان )لب�شارة اخلوري،  اأقول: ه������ذان الن�شّ

وندمي حممد( هما م������ن جميل ما قراأت يف 

أدبنا العربي ال�شعري  غر�شهما الو�شفي يف ا

ى(  من������ه بخا�ش������ة.. تذكرت و�ش������ف )احلمَّ

للمتنب������ي.. جتل������ت عبقري������ة ال�شاعرين يف 

الو�ش������ف والت�شوير وربط امل������ادي املر�شي 

بالنف�ش������ي الداخل������ي ومتزق ه������ذا الداخل، 

ملي.. حمل الن�شان تدرجاً منطقياً  وت�شظيه الأ

يف الو�شف والبناء الرتاجيدي املتدرج الذي 

أو فل�شفيٍة اأو  يعل������و وينتهي بذروٍة حكمي������ٍة، ا

أراد ال�شاعران اإي�شالها عر هذه  روؤيٍة وعرٍة ا

الر�شائل ال�شعرية اخلالدة.

كان روّي )ندمي حممد( روياً بائياً غنائياً.. 

مل الكبري عند )ندمي  وه������و جزء قليل م������ن الأ

حممد( يف ديوانه )اآلم( رحم اهلل ال�شاعرين، 

ودعوة لقراءة اإبداعهما من جديد.

: الب�سبو�ض. ذباب الليل الذي يطلق �سوءًا. احُلباِحبنْ  -1

: احلفرة. اخُلددنْ  -2

باخ: ملََع.  -3

وك. : ال�سَّ دنْ الَق�سَ  -4

ِد: ال�سعيف. اخَل�سِ  -�

: طائر �سعيف و�سغري. َدنْ ال�رشُّ  -�

الهوامــــــ�ش

¥µ
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ن�شانية برمتها،  �رشة الإ احلوار مطلب جوهري ل بد منه ول غنى عنه لالأ

أرادت اأن ترباأ بنف�شها  أو ا أرادت اأن تعي�ض يف حالٍة من الوئام وال�شالم ا اإذا ما ا

أرادت اأن تناأى بنف�شها عن  أو ا عن النحدار اإىل حالٍة من الهمجية والربرية، ا

خط������ر النزلق يف �رشك اآفات اخلالف وال�شدام وال�رشاع، فاحلوار كان ول 

ن�شاين  يزال ال�شبيل القومي اإىل التعاي�������ض والتوا�شل بني م�شتويات الوجود الإ

أف������راداً واأمماً وح�شارات. فلقد �شكل احلوار عل������ى مر الع�شور املناخ  كافة ا

باحث �سوري )ماج�ستري فل�سفة(

العمل الفني: الفنان اأحمد اليا�ض.

إ�شكالية العالقة اإ�شكالية العالقة إ�شكالية العالقة  إ�شكالية العالقة احلوار و إ�شكالية العالقة اإ�شكالية العالقة إ�شكالية العالقة احلوار و إ�شكالية العالقة اإ�شكالية العالقة احلوار و

خر نا والآ بني الأ

❁

❁

˜

زياد عبد الكرمي النجمزياد عبد الكرمي النجم
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املالئم الذي مت من خالله ت�رشيح الكثري من 

فكار والطروحات والق�شايا اخلالفية، كما  الأ

�شكاليات املطروحة  أنه عالج الكثري م������ن الإ ا

على ال�شاحات الفكري������ة والثقافية، فكانت 

أكلها كلما توافرت له ال�رشوط  ثمرات������ه تاأتي ا

واملقومات وانتفت عنه املوانع واملعوقات.

فما هو معنى احلوار؟

وما هي عوائقه ؟

وما هي �رشوطه ومقوماته ؟

اأوًل- معنى احلوار لغًة وا�سطالحًا:

احل������وار م������ن حي������ث الدلل������ة اللغوي������ة 

يعن������ي املراجعة بني ط������ريف احلوار اأي يعني 

خذ وال������رد يف مو�شوع معني،  املناق�ش������ة والأ

وقد ورد يف قامو�������ض ل�شان العرب، »احلوار 

هو الرجوع، وهم يتح������اورون، اأي يرتاجعون 

ال������كالم، والّتحاور هو التج������اوب واملجاوبة، 

واحلوار هو الرجوع عن ال�شيء واإىل ال�شيء، 

 
1
واملحاورة مراجعة املنطق يف املخاطبة«

و يف قامو�ض حميط املحيط ».. وحاوره 

حماورًة وحوراً جاوب������ه وراجعه يف الكالم.. 

وحت������اور الق������وم جتاوبوا وتراجع������وا الكالم 

2
بينهم.. ا�شتحاره ا�شتحارًة: ا�شتنطقه«. 

 اإذاً للح������وار معنى وا�ش������ع ي�شتوعب كل 

أ�شالي������ب املناق�شة والتخاطب �شواًء  أ�شكال وا ا

�شاليب منبعثة من  �ش������كال والأ كانت هذه الأ

خالف بني املتحاوري������ن اأو عن غري خالف. 

واأما معن������ى احلوار ا�شطالحاً فهو احلديث 

أو اأكرث. وقد راأى البع�ض باأن  ب������ني �شخ�شني ا

احل������وار »ل ميكن اأن يك������ون اإل بني اأطراف 

متكافئة جتمعها رغبة م�شرتكة يف التفاهم، 

أو ترغيب، لذلك  ول يك������ون نتيجة �شغ������ط ا

كان احلوار اأعم من الختالف ومن اجلدل، 

و�شار له معنى ح�شاري بعيداً عن ال�رشاع، 

اإذ احلوار كلم������ة تت�شع لكل معاين التخاطب 

 
3
وال�شوؤال واجلواب« 

ومما �شب������ق يت�شح لنا كي������ف اأن احلوار 

هو من نتاج التعاي�������ض والت�شامح والتعاطف 

أن������ه وليد الرغبة يف الو�شول  والتفاهم كما ا

اإىل احلقيقة.

 وهنا ياأتي ال�شوؤال: اإذا كان هو نتاج لكل 

همية فما هي  م������ا �شبق ذكره وله ماله من الأ

العوائق التي حت������ول دون وجوده وال�شتفادة 

من ثمراته ؟

ثانيًا- عوائق احلوار:

أه������م اأهداف احلوار، فتح اأقنية   اإن من ا

التوا�شل والتعاي�ض بني املتحاورين، ولكن ثمة 

جملة من املعوق������ات التي حتول بني احلوار 

هدافه ومراميه. وبني حتقيقه لأ

فما هي اأهم معوقات احلوار ؟
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عمى:  1- التع�سب الأ

أو  ا ف������كار  لأ عم������ى  الأ التع�ش������ب  اإن 

أو روؤى فكرية جاهزة ومقولبة  يديولوجيات ا لأ

دون البحث فيها والتاأكد من �شحتها، يعتر 

أ�شد العقبات التي تقف يف وجه احلوار،  من ا

ف������كاره يتقوقع على ذاته  اإذ اإن املتع�ش������ب لأ

وينكفئ عليها، ويتخذ من التزمت والنغالق 

نهج������اً ل يحيد عنه، كما يزع������م باأنه وحده 

من ميتلك نا�شي������ة احلقيقة وباأن ما يعتقده 

هو احلق املطلق وما يعتقده غريه هو اخلطاأ 

ن�شان  املطلق، وهنا يجدر بنا اأن منيز بني الإ

ن�شان  أي������ه تع�شباً اأعمى وبني الإ املتع�شب لرا

الثاب������ت عل������ى مبادئ������ه الناجتة ع������ن دراية 

وقناعة وبحث وا�شتق������راء جلزئيات الواقع، 

اإذ اإّن املتع�شب يرث اأفكاراً جاهزة ومكتملة 

أي������ه - وهي لديه مبثابة املقد�ض  - بح�شب را

أو احلوار يف حني  الذي ل يقب������ل النقا�������ض ا

اأن الثابت عل������ى مبادئه عن قناعة ومعرفة، 

ل يخ�شى م������ن اأن يناق�ض ما يعتقده بل على 

العك�ض يعر�ض كل اأفكاره على ب�شاط البحث 

فكاره  وي������رى يف النقا�������ض واحلوار اإغن������اء لأ

وفر�شة هامة لمتحانها.

حكام امل�سبقة: 2- الأ

فكار امل�شبقة واحدة من اأعقد   تعت������ر الأ

�شكاليات التي تواجه احلوار البناء واملثمر،  الإ

أل������ف باء املنهج  نها ب������كل ب�شاطة تخالف ا لأ

العلمي واملو�شوعي للح������وار، اإذ اإن من اأول 

�رشوط احلوار العلمي اأن تكون النتائج التي 

يتو�ش������ل اإليها املتحاورون هي وليدة للحوار، 

ولي�������ض �شابقة عليه������ا. وهنا تكم������ن فائدة 

احلوار، ولك������ن عندما تك������ون النتائج معدة 

وجاهزة م�شبقاً فاإن ذلك من �شاأنه اأن يجعل 

مر  احلوار عقيماً ول فائدة ترجى منه. والأ

نف�شه ينطبق عل������ى احلوار بني احل�شارات. 

فكار ال�شابقة  اإذ اإنه يج������ب »التخل�ض من الأ

التي ت������رى اأف�شلية للح�ش������ارة الغربية على 

غريها من احل�شارات واعتبار اأن الغرب هو 

)4(
خر عليه التنفيذ«. الذي يقرر والآ

خر: 3- نق�ض املعلومات عن الآ

طراف  اإذ اإن النق�ض يف املعلومات بني الأ

املتحاورة، ي�شكل عقب������ة اأمام تفعيل احلوار 

ن نق�������ض املعلومات جتعل اأحد  وجناحه، »لأ

خر، وهذه  طراف ل يعرف �شيئ������اً عن الآ الأ

أو  �شكالية ت�شبب �شوء الفهم، و�شوء الفهم ا الإ

قل������ة العلم يقود اإىل اإعاق������ة احلوار امل�شتمر 

 وهذه الق�شية 
)5(

يجابية« من النطالق������ة الإ

ن  حكام امل�شبقة ،لأ تلتقي يف جوهرها مع الأ

حكام امل�شبقة عن  نق�ض املعلوم������ات تفرز الأ

حكام  مر الذي يوؤدي اإىل اإطالق الأ خر، الأ الآ

املتع�شف������ة جزاف������اً. وميك������ن اأن ندل������ل على 
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تي:  �شح������ة ما ذهبنا اإليه من خالل املثال الآ

وروبيني من  اإن الجت������اه ال�شلبي لبع�������ض الأ

الق�شي������ة الفل�شطينية يعود يف بع�ض الوجوه 

اإىل نق�������ض املعلومات لديهم عن حق ال�شعب 

العرب������ي الفل�شطيني يف وطن������ه فل�شطني. و 

وروبيني،  قد دلت التجارب على اأن بع�ض الأ

ميكن اأن يعدلوا من اجتاهاتهم ومواقفهم من 

ال�شعب الفل�شطين������ي، عندما تزداد ثقافتهم 

بتاريخ هذا ال�شعب وق�شيته.

خر: نا والآ 4- خلل العالقة بني الأ

خر، هي عالقة  نا والآ اإن العالقة بني الأ

نا اأن تبدع  الهوي������ة والختالف، ول ميكن لالأ

دون اأن تثبت ذاتها وخ�شو�شيتها اأولً، ومن 

خ������ر، -وهي  ث������م تدخ������ل يف عالقتها مع الآ

واعي������ة ملتطلباته������ا واحتياجاته������ا الذاتية- 

خذ من  ليات الأ ثاني������اً، بحيث تكون مدركة لآ

خر واإعطائه ب�شكٍل متوازن بحيث اإنها ل  الآ

أو تنزلق  خر باملطلق، ا تقع يف القطيعة مع الآ

خر باملطلق. بالذوبان يف الآ

أ�شباب ف�شل احل������وار، هو خلل  اإذاً م������ن ا

خ������ر، فعندما تكون  ن������ا والآ العالق������ة بني الأ

خر متوازنة ومعتدلة،  نا والآ العالقة ب������ني الأ

ن������ا اأكرث فاأكرث  فالنتيج������ة �شتكون اقرتاب الأ

نح������و املو�شوعية والواقعي������ة والعقالنية يف 

خر ثانياً،  تعاملها م������ع نف�شها اأولً، وم������ع الآ

والعك�ض �شحيح اإذ اإن������ه كلما كانت العالقة 

خ������ر متطرفة اأو خمتلة التوازن  نا والآ بني الأ

ف������اإن النتيج������ة �شتكون الوق������وع يف التطرف 
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والن�شياق نحو اإحدى النقي�شني املذمومني، 

فاأم������ا اإفراط واإما تفري������ط وكال النقي�شني 

يبعدان املتحاورين عن النزاهة واملو�شوعية 

يف احلوار.

5- التفاوت املعريف بني املتحاورين: 

اإن التف������اوت يف املعرف������ة والثقاف������ة بني 

املتحاوري������ن ي�������رشب التكاف������وؤ والندية بني 

املتحاورين يف العمق ويحدث خلل يف التوازن 

ب������ني املتحاورين  املفرت�������ض واملهم وج������وده 

طراف  »فالخت������الل غري املت������وازن ب������ني الأ

املتح������اورة ميثل عقبة لي�ش������ت ي�شرية، اإذا ما 

مت�شك اأحد اأطرافه مبركزية تفوقه وريادته 

ويجب اأن ن�شع هذه امليزة يف احل�شبان عند 

احلوار. فكيف �شتتحق������ق امل�شاواة، والنظرة 

العادلة، وهما الطريقة املمكنة لبناء مقومات 

التفاهم، ونعني بالتفاهم اأن يفهم كل طرف 

طراف غريه ،الفه������م الكفيل مبعرفة  م������ن الأ

آليات������ه يف التفك������ري ومنطق������ه الداخلي يف  ا

خر حتى ينقلب  املنظومة التي يحملها عن الآ

 
)6(

الت�شال من املواجهة اإىل امل�شاحلة«

6- تغليب النزعة الذاتية:

املذهب الذاتي:»هو اجتاه فل�شفي يرجع 

أو التقوميية اإىل اأفعال  حكام الوجودية ا كل الأ

أو اأحوال املرء ال�شعوري������ة الفردية؛ وهو يف  ا

املنطق النظرية التي تنكر القيمة املو�شوعية 

أو التي ترجع  للفرق بني احل������ق والباط������ل، ا

)7(
اليقني اإىل الت�شديق الفردي..«

و يعت������ر اإقح������ام النزع������ة الذاتي������ة يف 

طراف  احلوار اأحد العوائ������ق القائمة بني الأ

املتحاورة، ويعود ال�شب������ب يف ذلك اإىل �شعي 

كل طرف من اأطراف احلوار لالنت�شار لذاته 

وترجيح كفته، والنتيجة تكون ابتعادهما عن 

روح املو�شوعي������ة الت������ي هي جوه������ر احلوار 

الناجح. والنزع������ة الذاتية تتمظهر مبظاهر 

أو  �شتى كالنقي������اد وراء اأيديولوجيا منغلقة ا

منهج ذي بع������د اأحادي..الخ وكل ذلك يجعل 

املحاور يقي�ض الواقع ومفردات احلوار على 

أيديولوجيت������ه اأو منهج������ه دون اأن  مقيا�������ض ا

يكلف نف�شه موؤنه العودة اإىل الواقع وقراءته 

قراءة مو�شوعية -م�شتن������دة اإىل النزاهة يف 

مر الذي  التحليل، واحلي������اد يف الطرح-، الأ

قد يجعل املحاور يقلب قاعدة تعريف العلم 

ذهان مع  الذي يو�شف باأنه »تطابق ما يف الأ

عي������ان« لت�شبح لديه »تطابق ما يف  ما يف الأ

ذهان«. عيان مع ما يف الأ الأ

7- الختالف حول املفاهيم:

كثري ما يجري اخلالف بني املتحاورين، 

أنف�شهم ثمرات احل������وار ب�شبب  ويحرم������ون ا

الخت������الف ح������ول مع������اين بع�������ض املفاهيم 

وامل�شطلح������ات. ويع������ود ذلك اخل������الف اإما 
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للغمو�������ض واللتبا�������ض ال������ذي يكتن������ف تلك 

املفاهي������م وامل�شطلح������ات واإم������ا للتداخ������ل 

القائم فيما بينها كالتداخل بني م�شطلحي 

أو ب������ني العاملية والعوملة  الثقافة واحل�شارة ا

اأو بني التغريب والتحديث..اإلخ. فعلى �شبيل 

حيان بني  املث������ال يحدث خلط يف كثري من الأ

مفهومي التغري������ب والتحديث وي�شوران يف 

أنهما �شيء واحد اأو  حيان عل������ى ا كثري من الأ

ككلمتني مرتادفتني. ولكن الواقع عك�ض ذلك 

متاماً، فالتغريب يعني امل�شري باجتاه ا�شتالب 

الهوي������ة والقطيعة مع املا�ش������ي، يف حني اأن 

التحديث يعن������ي �شريورة التط������ور والتقدم 

وحتقي������ق املعا�������رشة، دون اأن يحدث قطيعة 

م������ع املا�شي، بل اإنه ي�شتند اإليه، وينطلق منه 

ويطور م������ا فيه من جوانب م�رشقة، ويق�شي 

ما فيه من جوانب قامتة.

اإذاً.. التغريب �شلب للهوية واإبدال واإفقار 

أما التحديث فهو تطوير  ع������دام، ا اإىل حد الإ

للهوي������ة واإغناء لها، وتفت������ح لل�شخ�شية نحو 

خر يف اآن معاً.  الذات والآ

ثالثًا- �رصوط احلوار:

للح������وار جمموعة من ال�������رشوط التي ل 

بد من توافرها حت������ى ي�شبح احلوار حواراً 

مثمراً واإيجابياً. وهي �رشوط كثرية �شنكتفي 

تية: بذكر ال�رشوط الآ

بـــني  املعـــريف  امل�ستـــوى  يف  التقـــارب   -1

املتحاورين:

يعتر ه������ذا ال�رشط مبثاب������ة البديل عن 

التماي������ز والتفاوت بني اأطراف احلوار اإذ اإن 

التق������ارب يف امل�شتوى املعريف بني املتحاورين 

خر،  ي�شهل الطري������ق اأمام النفت������اح على الآ

بحي������ث يفهم كل طرف م������ن اأطراف احلوار 

أف������كاره ويتعرف  آرائه وا غريه وينفت������ح على ا

آلي������ات تفكريه ومنظومة القي������م واملعتقدات  ا

الت������ي يعتنقها. وبتحقيق هذا ال�رشط ميكننا 

التخل�������ض م������ن اإحدى عوائ������ق احلوار وهي 

أنه  التف������اوت املعريف ب������ني املتحاوري������ن كما ا

ي�شاع������د على تقري������ب وجه������ات النظر بني 

مر الذي ي�شاع������د يف اإجناح  املتحاوري������ن الأ

احلوار وجعله مثمراً. 

2- قبول التعددية.. وحق الختالف: 

يجب العرتاف باأن التعددية والختالف 

�شنة كونية و�رشورة اإن�شانية، اقت�شتها حالة 

املغايرة والتفا�شل بني النا�ض قدمياً وحديثاً. 

راء واملغايرة يف وجهات  وه������ذا التباين يف الآ

النظر تتطلب م������ن املتحاورين �شعة ال�شدر 

ف������ق واإقامة عالق������ة قائمة على  ورحابة الأ

خر، مما يعني  أ�ش�ض الحرتام املتبادل مع الآ ا

خر وقب������ول الختالف معه دون اأن  قبول الآ

أو م�شاجرة  يف�شي هذا اخلالف اإىل منازعة ا
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اأو حق������د اأو كراهية ب������ني املتحاورين. »..اأن 

احلوار القائم على قاعدة الحرتام املتبادل 

والع������رتاف باملغايرة والتعددي������ة الثقافية، 

�شيتغلب على املعوقات وال�شعوبات التي حتول 

دون قي������ام تفاهم وح������وار دويل يكون ج�رشاً 

ن�شانية نحو اآفاق الغد..«  تعره املجتمعات الإ

يجابية  8 ومن هنا ن������درك باأن املنطلقات الإ

للمغايرة والعرتاف بها واحرتامها، �شتنطلق 

آفاق رحبة وايجابية، �رشط  باملتحاورين نحو ا

خر واحرتامه  اأن يتحقق العرتاف بوجود الآ

خر هو املكمل لنا  وقبول������ه على قاعدة اأن الأ

خر هو اجلحيم كما  ولي�ض على قاعدة اأن الآ

يزعم الفيل�شوف الفرن�شي جان بول �شارتر.

3: تهيئة املناخ الهادئ للحوار:

اإن م������ن مقت�شي������ات منهجي������ة احل������وار 

يجاب������ي وا�شرتاطات������ه ال�شع������ي ال������دوؤوب  الإ

خللق املن������اخ اله������ادئ للمتحاورين والبتعاد 

ج������واء امل�شحونة بالنفع������الت والتي  عن الأ

ت�شتفز �شعور املتحاورين مما يجعلهم يثريون 

جواء وتثري النفعالت  آراء ت�شعل الأ مواقف وا

أ�ش�ض احلوار الذي  مما يحب������ط مقت�شيات وا

طراف املتحاورة. »والواقع اأن  ت�شعى اإليه الأ

ج������واء الهادئة يف احلوار ت�شه������م اإ�شهاماً  الأ

اإيجابياً يف تقريب وجهات نظر املتحاورين، 

وجتعله������م يحكم������ون العق������ل واملنط������ق بدل 

العاطف������ة والنفعال ال������ذي - بال �شك - ل 

يخ������دم اأط������راف احل������وار ول يدفعه������م اإىل 

�شغ������اء العقالين يف  التفاه������م والتعاون والإ

 
9
الق�شايا املطروحة يف احلوار« 

4- حتديد اأهداف وق�سايا احلوار:

وه������ذا ال�������رشط يعتر م������ن ال�شرتاطات 

الهامة يف احلوار، »اإذ بدون حتديد اأهداف 

ومرامي احل������وار وق�شاي������اه املطروحة، لن 

ي�شل املتحاورون اإىل غايات مرجوة، فتحديد 

هداف ي�ش������كل مدخاًل هاماً ل  الق�شايا والأ

ط������راف، وتتحدد  يحيد عنه ط������رف من الأ

)10(
بالتايل عنا�رش الق�شية املطروحة«.

واأما يف حال عدم حتديد اأهداف احلوار 

وق�شاياه التي يج������ب اأن تناق�ض فاإن احلوار 

�شيدور يف حلقة مفرغة و�شي�شري النقا�ض بني 

املتحاورين على قاعدة )اخلطان امل�شتقيمان 

اللذان ل يلتقيان(.

5- النطالق من املبادئ املتفق عليها:

لك������ي يتحقق احل������وار الناج������ح، ينبغي 

النطالق من الق�شايا والنقاط املتفق عليها 

ن النطالق من  ب������ني اأط������راف احل������وار، لأ

املبادئ املتفق عليه������ا، يهّييء املناخ املنا�شب 

لالتف������اق، ومين������ع وقوع الخت������الف. اإذاً اإن 

منهجية احلوار الناج������ح تقت�شي النطالق 

باحل������وار من القوا�ش������م امل�شرتك������ة واملبادئ 
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املتفق عليها بني املتحاورين اأولً ثم التحاور 

أما اإذا انطلق  حول الق�شايا اخلالفية ثانياً ا

احلوار منذ بدايته م������ن الق�شايا اخلالفية 

أن������ه اأن ينهي احلوار ورمبا  ف������اإن ذلك من �شا

زعزع القوا�شم امل�شرتكة بني املتحاورين.

6- املو�سوعية: 

املو�شوعية هي اجتاه فكري ي�شعى لروؤية 

�شياء كما هي علي������ه يف الواقع، وهي من  الأ

أه������م ال�رشوط التي يتطلبه������ا احلوار البناء.  ا

واملو�شوعية هي البديل عن الذاتية الهادمة 

ركان احل������وار املثمر.وبالت������ايل املو�شوعية  لأ

أو املوجود مو�شوعاً  �شفة اأو حالة كون ال�شيء ا

بالن�شب������ة اإىل الذات. ولذلك فاإن املو�شوعية 

تنقي روؤيتنا من ال�شي������ق والنحياز. اأما يف 

ظل غياب املو�شوعية بني املتحاورين، فاإنهم 

�شيفقدون ال�شوابط واملعايري العلمية الدقيقة 

وبالت������ايل �شتغ������دو النظرة الذاتي������ة ال�شيقة 

بعاد ه������ي املقيا�ض يف التعامل  واملحدودة الأ

ب������ني اأقطاب احل������وار. فعلى �شبي������ل املثال: 

تتهم املقاوم������ة امل�رشوعة لل�شعب الفل�شطيني 

- الذي يطال������ب باأب�شط حقوق������ه، وينا�شل 

رهاب من  لتحرير اأر�شه من الحتالل - بالإ

مريكية  قبل اإ�رشائيل والولي������ات املتحدة الأ

وهذا الو�شف يتنافى مع املو�شوعية ويغلب 

مر الذي يعرقل اأي حوار  النزع������ة الذاتية الأ

ب������ني اإ�رشائيل والفل�شطيني������ني يف ظل تغليب 

النزعة الذاتية وتغييب املو�شوعية.

7- التم�سك بالهوية الثقافية: 

وهو �������رشط �رشوري للح������وار اإذ اإنه من 

أ باحلوار  ال�������رشورة مبكان – وقب������ل اأن نبدا

خ������ر- اأن نتم�شك بهويتن������ا اخلا�شة  م������ع الآ

واأن نك������ون على دراية تامة به������ا وعلى علم 

خر ويحمينا من  أنه������ا هي ما مييزنا عن الآ با

الذوبان في������ه. ولكن وباملقاب������ل اإذا كان من 

مقت�شيات احلوار التم�شك بالهوية الثقافية 

واحل�شاري������ة فاإن ذلك ل يعن������ي اأن ننكر اأو 

خرى، بل  نق�شي الثقاف������ات واحل�شارات الأ

علين������ا اأن نوؤكد عل������ى اأن م�شاهمات جميع 

الثقاف������ات واحل�شارات ما ه������ي اإل روافد 

ن�شانية وكل منها  ت�شب يف نهر احل�شارة الإ

ي�شهم بن�شيب من تطورها وارتقاءها.

رابعًا- مقومات احلوار: 

للحوار جمل������ة من املقوم������ات التي تقع 

�شمن منهجية احلوار الناجح ولعل من اأهم 

تي: مقومات احلوار نذكر الآ

مقدمـــات  مـــن  باحلـــوار  النطـــالق   -1

�سحيحة:

�شا�ض  ن املقدمات ت�شكل حجر الأ وذلك لأ

يف احل������وار ف������اإذا كان������ت املقدم������ات الت������ي 

ينطل������ق منها احلوار �شحيحة ف������اإن النتائج 
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التي �شتتمخ�ض عنه������ا �شحيحة، واإذا كانت 

املقدمات ظنية ف�شتكون النتائج ظنية، واإذا 

كان������ت املقدم������ات خاطئة ف�شتك������ون النتائج 

خاطئة. وق������د ق�شم العلم������اء املقدمات اإىل 

دلة القطعية، وظنية  ق�شمني: »قطعية يف الأ

مارة. واملقدمات القطعية �شبع  ت�شتعمل يف الأ

وامل�شاهدات،  والفطري������ات،  وليات،  الأ هي: 

واحلد�شي������ات،  واملتوات������رات،  واملجرب������ات، 

والوهمي������ات يف املح�شو�ش������ات. واملقدم������ات 

الظنية اأربع، ه������ي: امل�شلمات، وامل�شهورات، 

واملقبولت، واملقرونة بالقرائن كنزول املطر 

)11(
بوجود ال�شحاب الرطب.«

 2- لزوم النتائج عن املقدمات:

املقدمات: »تطل������ق على ما يتوقف عليه 

�شل من التقدمي مبعنى  البحث،.. وهي يف الأ

التقدم، ثم نقلت اإىل ما يتوقف عليه ال�شيء 

أو عادياً  أو الفع������ل، �شواء كان التوقف عقلياً ا ا

اأو جعلياً..ومقدم������ة العلم م������ا يتوقف عليه 

12
البحث فيه..« 

وبه������ذا املعن������ى للمقدم������ات يت�ش������ح لنا 

مدى �رشورة اأن تك������ون النتائج التي يتو�شل 

اإليها املتحاورون لزم������ة عن املقدمات التي 

أنه������ا ت�شاعد يف اأن تلقى  انطلق������وا منها كما ا

نتائج احلوار قب������ولً منطقي������اً وعقلياً لدى 

طريف احلوار. 

التـــي يتو�ســـل  بالنتائـــج  الت�سليـــم   -3 

اإليها املتحاورون: 

اأي اللتزام بالنتائج املتولدة واملتمخ�شة 

ع������ن احلوار وفق م������ا مت التف������اق عليه يف 

أو اإلزام وبدون اأي  بداي������ة احلوار بدون ق�رش ا

ن هذا الت�شليم واللتزام  مداهنة اأو جماملة لأ

مام  �شيدفع باحلوار خطوات وا�شعة نحو الأ

و�شيبعد املتحاورين عن الدخول باملنازعات 

وامل�شادمات فيما بينهم. فالنتيجة هي القول 

الالزم م������ن القيا�ض. والقيا�ض يف املنطق هو 

لزوم النتيجة عن املقدمات بال�رشورة. 

4- اأهلية املحاور: 

من حيث العلم اليقيني والثقافة الوا�شعة 

واملعرفة بالق�شية املطروح������ة للحوار، »ول 

أن يكون املح������اور حكيماً فطن������اً، عاملاً  ب������د ا

بالع�������رش، فقيهاً يف ق�شايا الفكر وحتولته، 

قوياً م�شتقيماً، عارفاً للدنيا، مدركاً لر�شالته 

الراهن������ة، متفتح العقل ذكي الف������وؤاد، وا�شع 

فق حميطاً مبعارف ع�رشه.. وبهذا املعنى  الأ

أ�شلحة ال�شجال  ف������اإن احلوار قوة و�شالح من ا

الثق������ايف واملعركة احل�شاري������ة خ�شو�شاً يف 

أي�ش������اً و�شيلة ناجعة  ع�رشن������ا الراهن، وهو ا

م������ن و�شائ������ل الدفاع ع������ن امل�شال������ح العليا 

مة، و�رشح ق�شاياه������ا، واإبراز اهتماماتها  لالأ

واأهدافه������ا ،وتبليغ ر�شالتها، واإ�شماع �شوتها، 



خر نا والآ احلوار واإ�سكالية العالقة بني الأ

العــــــدد 535 ني�ســـــان  3222008

واإظه������ار حقيقتها..لذلك فاإن اأهلية املحاور 

13 
م�شاألة مهمة يف احلوار«

5- حب احلقيقة:

احلقيقة:كلم������ة م�شتقة من احلق »وعند 

املنطقي������ني حقيقة ال�شيء م������ا به ال�شيء هو 

ن�شان، ولي�ض كذلك  هو، كاحليوان الناطق لالإ

أو الكاتب، مما ميكن  اأن نقول عن ال�شاحك ا

 ومن تعريفات 
)14(

ن�شان بدون������ه.« ت�ش������ور الإ

أنها تطابق الفكر مع ال�شيء  أي�شاً ا احلقيقة ا

ومبعنى اآخر تطابق الفكر مع الواقع.

ولذلك فاإن النطالق باحلوار من قاعدة 

حب احلقيقة، يجعل املتحاورين يتجردون من 

عمى، كما  ذاتيتهم، ويبتعدون عن التع�شب الأ

طراف املتحاورة  اأن حب احلقيقة يدف������ع الأ

ن�شاف،  اإىل اللتزام باملو�شوعية والعدل والإ

حكام امل�شبقة  ويبعدهم عن النطالق من الأ

واملجحفة.

وحب احلقيقة، �شيجع������ل كل طرف من 

اأط������راف احلوار مقتنع������اً باأن هن������اك �شيئاً 

خر، وبالتايل ل تعود  يتعلمه من الط������رف الآ

اأي اأهمية مل������ن ينت�رش يف احلوار ولكن املهم 

هو التو�شل للحقيقة واأن تنت�رش احلقيقة.

خر:  6- تثل الآ

خر  اإن اإقام������ة حوار مثمر مع الطرف الآ

أب�ش������ط واأقرب اإىل  أ�شه������ل وا للح������وار يكون ا

يجابي������ة عندما ن�شتطيع اأن ندخل يف عامل  الإ

خر، وكذلك فاإن  خر، اأي عندما نتمثل الآ الآ

خر تكون  القدرة على متث������ل عامل الطرف الآ

همي������ة خ�شو�شاً  عل������ى درجة كبرية م������ن الأ

أو  عندما يك������ون مو�ش������وع احلوار معق������داً ا

�شعباً بطبيعته. »اإن متثل عامل املحّدث يفيد 

�شافة اإىل ذلك يف قيادة مو�شوع احلديث  بالإ

حول النقاط الهامة التي نرغب بها، فعندما 

يح�ض حمدثنا باأننا قريبون من عامله اخلا�ض 

�شهل علين������ا اأن نوؤثر فيه  فاإنه يك������ون من الأ

نه ل ي�شعر باأننا معه يف حالة  مبقرتحاتن������ا لأ

ح������رب، ول باأننا نح������اول اأن ن�شده بال�شغط 

 )15(
كراه اإىل ما نريد منه«. والإ

7- البتعاد عن التعميم ال�رصيع:

التعمي������م: »هو جمع ال�شف������ات امل�شرتكة 

ف������راد املت�شابهة يف ت�ش������ور واحد له  بني الأ

ما �ش������دق هو جمم������وع ال�شف������ات امل�شرتكة 

أي�ش������اً هو النتقال  فراد. والتعميم ا ل������كل الأ

 وه������و عملية 
)16(

م������ن اخلا�ض اإىل الع������ام.«

عقلي������ة يعمم بو�شاطتها العق������ل تلك ال�شفة 

اأو ال�شفات امل�شرتك������ة، التي عزلها من عدة 

أف������راد، على كل  أو من عدة ا أ�شي������اء مف������ردة ا ا

ف������راد الذين ي�شرتكون يف هذه  أو الأ �شياء ا الأ

أو ال�شفات. ولذلك فاإن التعميم اأمر  ال�شفة ا
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�شديد احل�شا�شية اإذ يحتاج اإىل درا�شة جميع 

�شي������اء املراد اإطالق  أو الأ فراد ا جزئي������ات الأ

�شفة التعميم عليه������ا والتاأكد من م�شابهتها 

لبع�شها ب�شكل يقين������ي واإل �شيكون التعميم 

باطاًل اإذ اإنه يكفي اأن يوجد مثال واحد ي�شذ 

عن القاعدة حت������ى ي�شبح التعميم ملغياً ول 

أ�شا�ض ل�شحة فيه. ا

اإن ا�شتخ������دام كلم������ات تفي������د التعميم - 

مث������ل: )) كل، جميع، كافة، عام������ة، دائماً..

خر وخ�شو�شاً اإذا  اإل������خ(( - يف حوارنا مع الآ

كانت كلمات التعميم هذه م�شبوبة يف جمل 

خر  وعب������ارات تت�شمن اأحكام������اً تقييميه لالآ

خر  ف������اإن ذلك من �شاأنه اأن يث������ري الطرف الآ

أنه ي�شتمر به  أو ا وينفره عن موا�شلة احلوار ا

مر الذي يحول بني احلوار  ب�شكل مت�شنج الأ

هدافه ومراميه. »ميكن اأن نعتر  وحتقيقه لأ

اأن معظم النا�ض ي�شتجيبون ب�شكل ارتكا�شي 

) اآيل - �رشي������ع ( حينما ي�شمع������ون تقييمات 

أ  أو باآخر. عندما يبدا معممة مت�شه������م ب�شكل ا

طرفا ال�رشاع يف نقا�ض من هذا النوع فاإنهما 

�شا�شي املهم  غالباً ما يخرجان عن املو�شوع الأ

يف ال�رشاع، وهكذا بدلً من اأن نحل املو�شوع 

ب�شكل عق������الين ومر�ضٍ للطرفني فاإننا نزيد 

)17(
ال�رشاع حده بتحميله بعداً �شخ�شياً«.

اخلاتة:

لق������د كان ول يزال للح������وار البناء قيمته 

ن�شانية واحل�شاري������ة الكبرية. فلقد جنت  الإ

الب�رشية ثماره وا�شتف������ادت من نتائجه �شواًء 

أبناء  أكان احلوار على امل�شتوى الداخلي بني ا ا

م������ة الواحدة اأو عل������ى امل�شتوى اخلارجي  الأ

ن�شانية  مع الأمم والثقافات واحل�شارات الإ

خرى. الأ

أنني قدمت كل ما يجب تقدميه  ول اأدعي ا

حول مو�شوع احلوار من حيث معناه وعوائقه 

ن مو�شوع احلوار  و�رشوطه ومقوماته وذلك لأ

مو�شوع وا�شع جداً وبالتايل كان من ال�شعوبة 

حاطة بكل اأطرافه وجميع جوانبه  مبكان الإ

ولكنن������ي �شعيت لتقدمي عر�������ض مب�شط بعد 

آراء بع�������ض املفكرين الذين  اّطالعي عل������ى ا

طرقوا هذا الباب، وقد ا�شتفدت مما قدموا 

أيت������ه منا�شب������اً وتعمدت عدم  وقدم������ت ما را

الدخ������ول بالتفريع������ات اجلانبية واجلزئيات 

ال�شغرية و�شعيت للرتكيز على احلوار مبعناه 

ن�شاني������ة العميقة  اليجاب������ي ومب�شامينه الإ

فراد  وهو حوار ينطبق عل������ى احلوار بني الأ

كم������ا ينطب������ق على احل������وار ب������ني الثقافات 

واحل�ش������ارات و�شددت على احل������وار الذي 

يدعو اإىل الكلمة ال�شواء القائمة على العدل 

ن�شاف، والقبول بالختالف، والتي هي  والإ
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ن�شانية،  �شل �شنة كونية يف الق�شايا الإ يف الأ

وتو�شلت اإىل نتيجة مفادها باأن احلوار على 

هذا النحو الراقي هو �رشورة من ال�رشورات 

الت������ي يقت�شيه������ا انتظ������ام �ش������ريورة احلياة 

ن�شاين. وتفر�شها طبيعة الجتماع الإ

واحلوار بهذا املعن������ى له معاٍن ومفاهيم 

اأ�شيل������ة ومتجذرة يف عم������ق املوروث الثقايف 

العربي »بل اإن������ه ليده�شنا حقاً اأن يكون من 

)18(
حور«. أ�شماء العقل يف اللغة العربية، الأ ا
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أ ال�شبي يف احلديقة  ول من رواية برو�شت، يقرا عل������ى �شفحات اجلزء الأ

أي�شاً؟ نوع������اً من املاأوى الذي  أمل تكن اأفكاري، ا وه������و منزٍو يف ركن ق�ش������ي: »ا

أنني حمتجب حتى عندما كنت اأنظر اإىل ما كان  كنت اأح�ّض في������ه، يف عمقه، ا

أراه  يج������ري يف داخلي؟ عندما كنت اأجد مادة ما، خارجي������ة، فاإن اإدراكي ملا ا

ووع������ي له كان يظل قائماً فيما بيني وبين������ه؟ وكان يغطيه بغطاء غري مادي، 

دقيق بحيث يجعل التما�ض املبا�رش مبادته لي�ض يف املتناول على الدوام. وكان 

ناقد ومرتجم �سوري

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب
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ه������ذا الغطاء كما لو �ش������ار يتحول اإىل حالة 

غازية قبل اأن اأحلق بالتما�ض معه، مثله مثل 

اجل�شد احلامي املقرتب من مادة رطبة مبللة 

نه  دون القدرة على التما�������ض مع الرطوبة لأ

يتبني اأن هذه امل������ادة لي�شت، دوماً، منف�شلة 

)1(
بخرة«. عنه بطبقات من الأ

أح������د »القوان������ني العام������ة«  ه������ذا ه������و ا

ال�شيكولوجية الت������ي يحب برو�شت �شياغتها 

م�شتخدم������اً، لهذه الغاي������ة، اأي ظرف حياتي 

عر�ش������ي بحيث ميكن ا�شتق������اء التماثل منه. 

يب������دو اأن احلقيق������ة التجريبي������ة تتحول اإىل 

حقيقة عامة، اإىل »حالة غازية« اأمام اأعيننا. 

وير�ش������خ برو�ش������ت هذه احلقيق������ة مبادة من 

أو  العل������وم الطبيعية كي تبدو واقع������اً دقيقاً، ا

حيان، مبثال م������ن الريا�شيات،  أغل������ب الأ يف ا

وه������ذه مماثلة اأخرى. الطفل يحمل كتاباً يف 

احلديق������ة متوجه������اً اإىل  »اجل�شد احلامي« 

أم������ام »املادة الرطبة«  وق������د اأقفلوا يف هذه  ا

احللق������ة، على حماكم������ات برو�ش������ت. وترز 

أمامنا، وبالذات تل������ك احللقة املقفلة ن�شبياً  ا

والتي يت�شابك فيها؟ عند برو�شت، هذا الكم 

الن�شي متعدد املجلدات من ت�شل�شل ل نهاية 

ل������ه، اأو ميكن مقارنة حرك������ة هذا الن�ض مع 

الو�شعي������ة التي يجري فيها ان�شباب النقطة 

الت������ي تن�شاب اإىل نقطة اأخرى. وهذه مماثلة 

ثالثة.

ويف ه������ذه »النقطة« والت������ي تبدو، حقاً، 

مث������الً م�شتوحى من قبلنا، من عند برو�شت، 

يف ه������ذا اجل������زيء من ن�ض هائ������ل، كان قد 

جت�ش������د، وبالفع������ل، مثلما »يف نقط������ة املاء« 

عامل برو�ش������ت الرئي�ض. فالطفل يف احلديقة 

منع������زل عن الع������امل اخلارجي متام������اً مثلما 

ن�شان املنف�شل عن امل������واد امللمو�شة،  ه������و الإ

حداث، وع������ن كل ما يدور  وعن الب�������رش والأ

اأمامن������ا. اإنه معزول »بحديقت������ه الداخلية«، 

باإدراك������ه لهذه امل������واد، وبالوع������ي الذي كما 

ن�شان حماطاً ب������ه و»متوارياً« فيه.  لو كان الإ

والو�ش������ع نف�شه ين�شحب علين������ا، نحن قراء 

أننا منعزلون عن هذا ال�شبي، عن  برو�ش������ت ا

هذه احلديقة، وب�شكل عام عن ق�شة طفولة 

مار�شيل بط������ل الرواية، وعن »تاريخ احلياة« 

بتلك املحاكم������ة ال�شيكولوجية ال�شاملة، التي 

حتيط »بالتاريخ« وتبتلعه وتذيبه يف تيارها. 

ح������داث والب�رش  ومن هذا التي������ار تنطلق الأ

واللقاءات الذاتية، مثلما هو م�شهدنا، ولوحة 

الطفولة ككل، والبيوت والكنائ�ض والنزهات 

زه������ار اإذ اإن كل هذا قد عام، �شوية، بعد  والأ

عدة �شن������وات بالن�شبة اإىل ال�شاب اليافع، يف 

أ�شفل كوب ال�شاي،  يوم �شتوي، خارجاً م������ن ا

من تذوق قطع������ة الكاتو املتجددة؟ واملجربة 

يف وقت �شابق؟ م������ن التذوق والرائحة، ومن 
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كل م������ا اأ�شبح من�شياً. ولك������ن البع�ض وا�شل 

وعلى نقطته التي ت������كاد ل تتجمل التلم�ض، 

حمل هذا البنيان الهائل من الذكريات.

هاكم امل�شهد ال������ذي يجتاح الذاكرة على 

الف������ور عندما يتم النطق با�شم برو�شت. اإنها 

ح�شا�ض  �شفحات عن املا�شي املتكون من الإ

بذوق مادلني. ويبدو اأن التفا�شيل الرو�شية 

ك������رث دقة، وهي ثمين������ة يف حد ذاتها، هي  الأ

ذاك التحليل العميق لعملية التذكر. وغالباً 

م������ا يب������دو برو�شت كله عب������ارة عن جمموعة 

من التفا�شيل الدقيق������ة و»امللحوظات« ذات 

همي������ة وهي ماأخوذة على حدة ودون �شلة  الأ

باملغزى الع������ام. اإن برو�شت، كما هو معروف 

»انطباعي« وه������و يرى اأن »النطباع« ومهمة 

دبي يف الكلمة، اإمنا ت�شكل العن�رش  التعبري الأ

الرئي�ش������ي وكما ل������و كان اله������دف النهائي. 

عظم و�شفاً  وميث������ل هذا الكتاب يف جزئه الأ

لالنطباع������ات. اإن مثل هذا ال������راأي الوا�شع 

ف�شاح  النت�ش������ار عن برو�شت وال������ذي يتم الإ

عنه يف �شيغ������ة الذم حيناً واملدح حيناً اآخر، 

أ�شا�ض »النطباع  والقائم يف احلالتني، على ا

الع������ام« غري املعم������ق، اإنه هو بال������ذات الذي 

ميكن اإطالق �شفة النطباعية ال�شيئة عليه. 

واإن الق������ارئ النفاج ي�شتمت������ع برو�شت مثلما 

أدبية ن������ادرة، كما اأن الناقد  ي�شتمت������ع بوجبة ا

ال�شارم يج������د يف ميل برو�ش������ت اإىل التمتع 

حا�شي�ض التافهة وال�شئيلة كغاية يف حد  بالأ

ذاتها، انحطاطاً بحتاً.

�شى  كان برو�ش������ت نف�شه قد ع������ر عن الأ

عندما ا�شتقبلوا عمل������ه هذا وكاأنه ذكريات: 

ميان الذهني  »كال، فاأنا ل������و مل اأكن اأمتلك الإ

واكتفي������ت بالرغب������ة يف التذك������ر.. مل������ا كنت 

اأخ������ذت على عاتقي القي������ام بجهد كبري كي 

أ�شقم اإىل هذه الدرجة«. ويف الر�شالة  اأكتب وا

ذاتها املكتوبة يف عام 1914 اإىل جاك ريفري: 

»واأخرياً اأجد القارئ الذي حزر اأن كتابي هو 

 .
)2(

موؤلف دوغمائي واأن ه������ذا هو التاأليف«

ففي مق�شد برو�شت اإمنا يكمن ت�شييد بنيان 

خارجي باإمكانه الرتفاع فوق عفوية »التيار« 

وجتريبية املالحظات والذكريات والتداعيات 

وحيث يعمل هذا البنيان على اإغالق النهاية 

والبداية )الع������ودة اإىل امل�شهد مع مادلني يف 

خري( واإغالق  خري من املجل������د الأ اجل������زء الأ

»التيار« يف جمموع������ة دوغمائية »مبعتقدات 

ذهنية« مكت�شفة يف نهاي������ة املطاف. بيد اأن 

برو�شت مل يوفق يف ت�شييد البناء بل ا�شتطاع 

ط������راف. واإن التيار غري  تخطيط������ه م������ن الأ

مو�شح عند برو�شت بهذا الرتتيب اخلارجي، 

فهو غني داخلياً بتلك الق�شية املعا�رشة التي 

دب.  أي�شاً، ك�شيء جديد يف علم الأ خلقت������ه، ا
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لي�ض برو�شت مراقباً للظواهر دون 

أي�شاً ول  أنه لي�ض معمارياً، ا فكر اإل ا

أولي�ض«. واإن  ذهنياً مثل جوي�ض يف »ا

كتاب برو�شت باملقارنة مع جوي�ض، 

غ������ري متبلور، كب������ري احلجم، عفوي 

و�شعيف خارجي������اً مبا يكفي ورمبا 

أك������رث انت�شاراً اإىل ما ل نهاية.  يبدو ا

أم������ا التنظيم عن������د برو�شت فهو  وا

داخلي اأكرث مما هو خارجي وذلك 

يف بني������ان كل �شفح������ة على حدة. 

وتوم�ض ق�شية برو�شت بخفوت يف 

الن�ض.

تختف������ي ه������ذه الق�شي������ة عند 

احلديث عن ال�شب������ي الذي يحمل 

كتباً وهو يف احلديقة.

ع������ن  احلدي������ث  ي������دور  فهن������ا 

ن�شان ومواد الواقع  عالق������ة وعي الإ

اخلارج������ي. ويت������م ت�شوي������ر ه������ذه 

العالقات. بجالء، يف ذاك الت�شكيل 

الذي ميكن ت�شويره ب�رشياً. فالراوي- البطل 

مت������وار يف الوع������ي مثلما يت������وارى يف ملجاأ، 

بعي������د عن التما�ض مع الواقع اخلارجي. واإن 

ه������ذا الواقع، بدوره، لي�ض يف متناول البطل. 

أنه يبني لذاته  ن�شان لمتالكه اإل ا وي�شعى الإ

دفاعات خا�شة به مهما كان حممياً. فالوعي 

يود ابتالع الع������امل وال�شتئثار به، ويف الوقت 

ذات������ه هو ماأوى وحماية من العامل. وهنا لعبة 

اأو فعل اأكرث جدي������ة. ولكن ما هو اأمامنا هو 

الفعل بالذات ولي�ض قانوناً جمرداً واإن كانت 

ل������دى برو�شت ذرائع������ه اجللي������ة، الفل�شفية، 

وحتى تقريباً العلمية، ومع ذلك اإن تعميماته 

التي ل تعداد لها ومالحظاته التي تكت�شفها 
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القوان������ني، وتلك احلقائق العام������ة، اإن هذا 

كل������ه لي�ض مرراً يف حد ذاته. اإن برو�شت هو 

مراقب وحملل، وه������و يف كل مو�شع، م�شور 

وكات������ب م�رشحي. فه������و يج������ري حماكمات 

متوا�شل������ة عر ع������دة اآلف م������ن ال�شفحات 

املتوالي������ة اإل اأن ه������ذه املحاكم������ات متثل لنا 

خ�شب������ة امل�رشح وتر�ش������م لوحة ميكن تفح�ض 

أي�شاً. مننمتها يف مقطعنا هذا، ا

وه������ذا الفعل هو فعل غريب بالن�شبة اإىل 

القارئ الذي يعرف البناء الدرامي للرواية. 

وي�شري الوعي و�شيطاً ب������ني القارئ والواقع 

املو�شوع������ي املط������روح، ع������ادة، يف الرواية، 

مبا�رشة اأمام القارئ. ويرز الواقع من خالل 

م������واده الت������ي ا�شتخل�شها الوع������ي، ب�شورة 

تع�شفية واأدرجها، ب�شكل تقريبي، يف جّوه.

اإن م������ا هو م�شرتك ب������ني اآداب كل ع�رش 

ن�شان  اإمنا ه������و املوقف اأي العالقة ب������ني الإ

والع������امل. وهذا قائم عن������د برو�شت يف حالة 

ن�شان يحل  من التحول ذي اخل�شو�شية. فالإ

حمله الوعي، والعامل حتل حمله املادة. والوعي 

اأمام مادة الواقع اخلارجي هو، بالذات، حالة 

برو�ش������ت، وهي حالة �شخ�شيات كتابه والتي 

حت������دث فيما بينها حرك������ة الفعل والت�شادم 

وال�رشاع احلقيقي.

وهكذا �ش������ار الوعي »بط������اًل« للرواية. 

فهو ي�شغل املو�شع الذي يحتله البطل عادة. 

في������م يكمن مغزى مثل هذا التحول؟ هل هو 

أ�شلوب حيادي يف ال�رشد؟  أو ا تدريب تكنيكي ا

أثناء قراءتنا لرو�شت، نلم�ض اأن  كاًل، فنحن ا

�شلوب هو، يف حد ذاته، ميثل مغزى  ه������ذا الأ

معيناً وقيمة حمددة.

أبداً،  ن�شان، دائماً وا كانت م�شاألة وعي الإ

ته������م الكّت������اب الواقعي������ني الكال�شيكيني اإل 

اأن الوع������ي كان »ج������زءاً« ومرحلة ناجتة عن 

ال�ش������ورة الكلية. فهو، كما يقال، كان وظيفة 

وماهي������ة. كان الوعي ملكاً للبطل، واأما عند 

رج������ح، اإن البطل هو ملك  برو�شت، فعلى الأ

لوعيه والذي انطلق، بجالء، من �شواطئه. 

لق������د كان الوع������ي، دوم������اً، ه������و »العامل 

ن، اأن العامل عند برو�شت،  الداخلي« وتبني، الآ

يقبع داخل الوعي. فه������و ن�شيط، وهو يبدع 

العم������ل الفن������ي عن������د برو�ش������ت، بينما عند 

الكال�شيكيني نرى اأن واقع العمل الفني كما 

لو كان قد ظهر، مبا�������رشة، من قبل اأبطاله، 

وم������ن طاقاتهم ون�شاطاته������م، ومن �شالتهم 

احلياتية، ومن �شخ�شياتهم.

أي�شاً، �شوى  ن�شان وفعله، ا لي�ض ن�شاط الإ

تل������ك الق�شية الت������ي تتح������دد باملوقف منها 

مناهج الق������رن الع�رشين الفني، ومن �شمنها 

ن�شان يف  تيار الوع������ي. ويف احلقيقة، كان الإ
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رواي������ات بلزاك اأو زول ل ميلك غاية حمددة 

يوجه ج������ل ن�شاطه لتحقيقه������ا، ومن خالل 

التناف�ض بني تل������ك امليول والنزعات الفردية 

كانت ترز ال�شلة بني ع������وامل هوؤلء الكتاب. 

ومنذ روايات وق�ش�ض ع�رش النه�شة و�شولً 

اإىل زمنن������ا كانت هذه ال�شيغ������ة من الن�شاط 

القائم على امل�شلحة والهتمام يف حالة من 

التط������ور، وهو كان يتعزز من خالل الت�شادم 

مع اهتمامات ب�رشية اأخرى.

آداب تي������ار احلداثة  وه������ذه احلال������ة يف ا

ن�ش������ان يف عامل  الغربي������ة اإمن������ا متثل حالة الإ

العبث. ويتم اإدراك ال�شغط وثقل العامل على 

أنه العنف والظلم الل������ذان ينبغي اأن يجابها  ا

ب�ش������يء ما ولك������ن مباذا؟ وما ه������و رد الفعل 

املمكن والفعل الن�شيط ما دامت املو�شوعية 

ن�شان؟ فمثاًل،  ق������وة جمردة و�شماء جت������اه الإ

هنا، »اإن�شان العبث« الذي ل يفتقد اإطالقاً، 

لردات الفع������ل، والفرد »اجلن�شي« الذي منه 

ألبري كامو  تن�شحب دواف������ع ال�شلوك »غريب« ا

ن�شان بال طبع«  ن�شان ب������ال �شمات« و»الإ و»الإ

والذي يتب������دى ال�شدى عن������ده لعنف العامل، 

يف »ال�شمت« و»الغي������اب« و»العدم العميق« 

وانعدام ردات الفعل ب�شورة مطلقة. وهناك 

ن�شان املغامر  احتمال اآخر حيث يلتق������ط الإ

جل ذاته طبيع������ة خا�شة به  ال������ذي يلتقط لأ

يبدله������ا باأخرى مثل تبدي������ل ال�شرية كاأبطال 

أندري������ه جيد مث������اًل يف »�رشاديب الفاتيكان«  ا

-لفكادي������و اإذ هذه الذات ل ت������ود اأن تفعل 

بنف�شها كيفم������ا اتفق مثلم������ا يفعل »غريب« 

كام������و، وعلى العك�ض، هو ي������رى نف�شه حمقاً 

وقادراً على اأن يفعل مع احلياة ما يحلو له، 

أي�شاً، »غريب«  ولك������ن من خالل ذاته، ه������و، ا

بطريق������ة اأخ������رى. فهنا منوذج������ان من عامل 

ن�شان  الرواي������ة الغربية يعر�شان لوحة بني الإ

والع������امل. اإنها عالقات ممزق������ة، ميكانيكية، 

متع�شفة، غريبة.

كان كتاب برو�شت كما لو مت اإبداعه على 

خلفية الرواية الطبيعية وهو رد فعل عليها. 

وىل: »من  فنحن نقراأ يف �شفحات برو�شت الأ

املمكن اأن يكون �شكون املواد التي حتيط بنا 

والت������ي تفر�شها ثقتنا به������ا باأنها هي كذلك 

بالذات ولي�شت م������واد اأخرى، و�شكون فكرنا 

جتاهه������ا..«. كيف يتبدى كل ه������ذا فيما اإذا 

تذكرن������ا »نظرية الو�شط« عندم������ا تقراأ عن 

وىل وتتذكر  الغرف يف �شفح������ات برو�شت الأ

الو�شف املو�شع للو�شع والو�شط الذي يحدد، 

ن�شان عند الطبيعيني. هذا  م�شبقاً، وجود الإ

وي�ش������ع برو�شت »�شكون امل������واد« يف مواجهة 

حرك������ة الوعي والعالقة مع املواد واحلقائق، 

وىل هي تنبيه  اإذ اإن �شفح������ات برو�ش������ت الأ
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وىل اخلاطفة حيث الوعي  وهي الره������ة الأ

مل يلحق بتحديد م�ش������اره يف املكان والزمان، 

ن، وكل �شيء  أي������ن هو الآ ن�شان ل يعرف ا والإ

يف احللكة ي������دور، وتختلف فيما بينها املواد 

واملواقع وال�شنون. وم������ن و�شعيات اجل�شد، 

�رّشة والغرف  ومن خزان الذاكرة، تتك�شف الأ

يف فندق )بالبيك( حيث كان الوعي م�شحوقاً 

وكان يلزم، يف الوقت نف�شه، املبيت، ومن بني 

الغرف، مثاًل تل������ك الغرفة يف الفندق حيث 

على  يختنق الوعي بال�شق������ف املمدود اإىل الأ

وبرائحة غريبة وبعداوة ال�شتائر البنف�شجية 

ول مبالة ال�شاعة احلائطية.. وباخت�شار، ل 

زمان  يوجد هنا اإن�شان.. فالغرف واملواد والأ

ت������دور وجت������ري حت������ى يح������ل، يف النهاي������ة، 

ال�شتيق������اظ النهائ������ي ال������ذي �شيوقف هذا 

التحلي������ق ويثبت املن�ش������دة واملوقد والنافذة 

أ  والباب������ني، كل يف مكانه. وبهذه ال�شورة تبدا

الثقة بالزمان واملكان تفعل فعلها. ولكن من 

خالل تلك اللحظات اخلاطفة والعابرة، ومن 

حالة الال حمدود حيث ل تزال املواد املحيطة 

غري ثابت������ة، من خاللها بالذات يلحق الوعي 

با�شتنب������اط ما يحتاجه ك������ي يجابه »�شكونية 

امل������واد«. وثمة دفع قوي ممنوح للذاكرة، واإن 

تي������ار هذه الذاكرة قد مت تفكيكه، ونحن من 

أ كتاباً ي�شكل ج������زءاً من ثواين  جهتن������ا، نق������را

ال�شتيقاظ هذه.

ن�شان، عند برو�شت، لي�ض نتاجاً �شلبياً  الإ

للحقائق بل هو موقف. ولكن احلرية يف مثل 

هذه الظروف هي املج������ال الغريب واملجرد 

وال������ذي ي�شكل، منذ البداي������ة، ظرفاً عابراً. 

اإن موق������ف برو�شت هو دف������اع ن�شيط، دفاع 

ايجابي.

ب������رز »تي������ار الوع������ي« يف »البح������ث عن 

الزمن ال�شائع«. فرو�ش������ت ل يكتفي بر�شم 

أي�شاً  النطباعات بل يلعب باملوؤثرات ويتذكر ا

ف�شاح ع������ن م�شائل اإن�شانية  أنه يود الإ كم������ا ا

ب������داع. ل������ذا اإن منهجه  وع������ن الن�ش������اط والإ

ي�شتحق اهتماماً اأف�شل.

يقلب برو�شت اأمامنا �شفحة تلو ال�شفحة 

كي ن�شاه������د بانوراما الوعي ال������ذي يرت�شخ 

أم������ام القارئ ب�شفته وعي������اً �شائداً  ويتبدى ا

يعمل عل������ى تغيري التزام������ات قوانني الواقع 

اخلارج������ي وغري خا�شع لها. فهو وقف، بكل 

أنه �شن������ع ن�شيج الرواية  حري������ة، فوقها. كما ا

من م������ادة لها خ�شو�شيتها ه������ي الذكريات. 

و»�شلطته، هن������ا، هائلة بالفع������ل. فهو العامل 

ال������ذي ميكنه وقف������ه وتركيب������ه وك�شفه حتى 

القاع وبالتف�شيل وت�شخيمه ب�شكل غرائبي 

مر. فهو، هنا، اإله مقيد  وتبديله اإذا ل������زم الأ

)3(
برثاء النهر ال�شحري لذاكرته«.

تل������ك  يق������ود الوع������ي عن������د برو�ش������ت، 
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النطباعات القدمية والتي هي وحدها التي 

ت�شم������ح يف كل ظ������رف جدي������د، ويف اللحظة 

الراهن������ة، بتج������اوز عفوي������ة اللحظ������ة، هذه 

العفوية امل�شتعدة لبتالع الواقع برمته.

ويعمل الوع������ي عند برو�شت، دوماً، على 

تفكيك اللحظة الراهن������ة واجلارية ملتقطاً 

منه������ا عن�رشاً خمت������اراً كي يوائم������ه ويحدده 

ويعزل������ه وينقله اإىل مقا�ض اآخر. واإن الذاكرة 

هي التي تق������وم، على الدوام، بهذا النتقاء. 

فمثاًل، املنظر اخلا�ض بال�شجرات الثالث اإذ 

أنها هي وحدها التي لها حجم وعمق  ن������رى ا

وبعد اأفق و�شكل، وهي يف جمال اآخر، تعطينا 

ال�شطوح والظالل ومن اجلانب »املو�شوعي« 

الذي يدح�شه برو�شت فاإن املنظر الطبيعي 

برمت������ه ثابت مادي������اً، واإن ه������ذه ال�شجرات 

وحدها وب�شبب ذاتية الوعي الذي ي�شتقبل، 

اأخ������ذت تتحول اإىل حال������ة مزدوجة وفقدت 

ال�شكل امللمو�ض و�شارت �شيئاً ما وهمياً.

اجتازت العربة ال�شجرات ال�رشية »فهي 

جرفتن������ي بعيداً وعزلتني عما بدا يل ال�شيء 

احلقيقي والفعلي الوحيد والذي كما لو كان 

�شيعطين������ي ال�شعادة احلقيقي������ة، وهي كانت 

ن احلي������اة ما هي اإل  مثله������ا مثل حياتي«، لأ

تن������اوب للحظات اخلاطفة الت������ي ل تتكرر، 

ن�شان. و�شباق للزمن الذي يخ�شع له الإ

يود برو�شت الوقوف عند التبعية للزمن 

وب�شكل كما لو اأن احلياة مل تتحقق يف الزمن 

احلا�رش. فالوعي ل يعي�ض اللحظة الراهنة 

ل������ذا اإن النطباع هو مثل ب�شمة الدقيقة يف 

ن�ش������ان وبرو�شت ل يقوم������ه تقومياً رفيعاً.  الإ

مر ل يتعار�������ض مع كونه  يب������دو اأن ه������ذا الأ

مور ه������ي هكذا بالذات.  انطباعياً ولكن الأ

فرو�شت يق������ّوم النطباعات املتك������ررة. اإنه 

كاتب التكرارات والتي انطالقاً منها، يفت�ض 

عن احلرية وعن ال�شيطرة على الزمن. وهو 

يع������رف ال�شيء الكثري ع������ن ذاك الرثاء الذي 

يت�شمن������ه النطباع املتكرر، واإن التفوق قادر 

على نقله، مثاًل عند و�شف ال�شتماع املتكرر 

ول  للمو�شيقى وذلك متييزاً عن النطباع الأ

والذي ل يزال »مظلماً«. ولكن فوق كل هذه 

لهام������ات، اإن التكرار يف كتاب برو�شت هو  الإ

فكرة لها مغزى، وهو، هنا، م�شارك ن�شيط يف 

احلدث اجلاري ويف دراما الوعي. فالتكرار 

ن ذاته  ه������و التثنية وم�شاعفة الزمن، ويف الآ

هو، بالن�شبة اإىل برو�شت، انت�شار على احلالة 

الوحيدة الثابتة للحظات املخطوفة.

هذا ويخو�������ض الوعي �ش������د انطباعاته 

ن�شالً ل يفرت �شد العوامل املو�شوعية التي 

ن�شان لذاته������ا. فالزمن هو هذا  تخ�ش������ع الإ

العامل، والوعي يكافح �شده ويت�شارع معه.
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أما الزمن الراهن فهو، دوماً، زمن جديد  ا

وغ������ري معروف �شابقاً. ويعم������ل الوعي، عند 

برو�شت، على اللحظ������ة الراهنة حارمة اإياه 

حداثته وحا�رشة كل �شيء يف تكرار ما.

قبل اأكرث من مئة عام من ظهور برو�شت 

وعل������ى اأعت������اب القرن التا�ش������ع ع�رش وحيث 

يجيب برو�ش������ت بطريقته وعلى طريقته عن 

اخلال�شات والنتائ������ج، كان �شيلر قد و�شف 

حال������ة الالحرية الب�رشي������ة يف ذاك الظرف 

الذي كان ي�شود فيه تقدي�ض الزمن احلا�رش 

والذي ين�شخ املا�شي والذاكرة ومطلب الع�رش 

أي�شاً، وميكنه اأن يخفي  ويخ�شع لذاته الفن ا

يف داخل������ه، الدافع كي ي�شبح ب�شمة ب�شيطة 

له������ذه اللحظة. »وحيث يفع������ل الدافع فعله 

ح�رشاً فهن������اك ثمة، ح�شب ال�رشورة، تقييد 

ن�شان، يف ه������ذه احلالة، لي�ض  هائ������ل، واإن الإ

�شيئ������اً �شوى وحدة عددي������ة يعمل على اإمالء 

أو ب�شورة اأف�شل: ل وجود له  حلظ������ة الزمن ا

ح�شا�ض يهيمن  ن �شخ�شيته غائبة ما دام الإ لأ

)4(
عليه ويجرف معه الزمن«.

فف������ي الن�شف الثاين من القرن الع�رشين 

�ش������ار ممثلو املدر�ش������ة الطبيعية يف بياناتهم 

يرك������زون على مطلب »زمننا« ويتكلمون على 

أه������داف الرواي������ة اأي الدرا�ش������ة املو�شوعية  ا

ن�شان  و»العلمي������ة« حلقائق هذا الزم������ن والإ

كحقيقة واحدة من بينه������ا، ولعلها احلقيقة 

الرئي�شية املحددة كلياً مبجموع كل احلقائق 

خرى املحيطة، وب�شغط الو�شع والو�شط  الأ

واللحظة وهي تدرج فيها كلياً.

ي�شيد برو�شت بناءه �شد هذه املنافحة عن 

الزمن احلا�رش، ع������ن احلقيقة. واإن منهجه 

مدعو كي يدح�������ض التقدي�ض الو�شعي لهذا 

املعط������ى احلا�رش التجريبي. وميكن حت�ش�ض 

تلك الجتاهات املعا�رشة والتي وجهت اإليها 

رواية »البحث عن الزمن ال�شائع« احتجاجها 

املتف������رد. ومن خال�شة الق������رن التا�شع ع�رش 

وروب������ي الغرب������ي الرج������وازي ويف مو�شع  الأ

العب������ور على ق������رن جديد حت������دد، ب�شورة 

خطرية، م�شت������وى جديد م������ن ف�شل احلياة 

ن�شان كله  ن�شان وحتول الإ الجتماعية عن الإ

اإىل جمرد »حقيقة« للعملية اجلارية من دونه. 

فتي������ار احلياة املعا�رشة يجري على جنب ول 

ن�شان اللحاق به. اإنه �شحية لهذه  ي�شتطيع الإ

ال�رشعة. واإن احلركة جتري وراءها. فهو ل 

ي�شتطي������ع اللحاق بالول������وج والفهم والتحليل 

والتدخل وال�شتيعاب والتقومي. وهو يكتفي 

واحتياجاته  ني������ة  الآ انطباعات������ه  بت�شجي������ل 

وهمومه وتخوفات������ه والتي متحى باجلديدة 

ن�ش������ان تخزين  عل������ى الت������و. ول ي�شتطيع الإ

النطباعات والتجارب واخلرات ول ميكنه 
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امتالكها بل ه������و يعك�ض تواترها فح�شب اأي 

ي�شبح هو ال�شورة املنعك�شة. فهو، يف الواقع، 

تلك الوحدة الكمية التي متالأ برهة الزمن.

كان كتاب برو�ش������ت مكتوباً »رغماً عن«.  

والالالراه������ن  الالمعا�������رش  لو�شع������ه  وكان 

والالمرئي مغزى راهن اإذ كان هو املعار�شة. 

ويود الوعي، عند برو�ش������ت، اأن يكون خازناً 

للخ�شو�شية الب�رشية ولل�شيطرة على احلياة 

التجريبي������ة وحيث وقائع ال�ش������ورة املنعك�شة 

آفاقها  يقابلها العامل العميق وحجم الذاكرة وا

وغناها ناهيك ع������ن ثقافة الع�شور وفنونها 

املتف������ردة والتاريخية وبالفع������ل، اإن الذاكرة 

بالن�شبة اإىل كل ما هو راهن اإمنا هي املقيا�ض 

�شا�ض. العميق والأ

ن�ش������ان ويفع������ل ويتح������رك يف  يحي������ا الإ

ن  احلا�������رش معتم������داً على الذاك������رة، ويف الآ

ذاته يف ح������ال املواجهة والتوا�شل معها، بيد 

أي�شاً ب�شكل تقوم  ن�شان يحيا ويفع������ل، ا اأن الإ

ن�شانية على جعل اللحظة الراهنة  مهمته الإ

حلظته.

واأخ������رياً، اإّن ح�شيلة الرواي������ة الطبيعية 

ن�شان مل  هي الع������دم النهائي والكام������ل. فالإ

ن�شان  يعد يحيا. ب������ل يتذكر وي�شتعي������د. والإ

زمن������ة الراهنة ال�شائعة  هو ال������ذي يخلق الأ

وه������و نف�شه ي�شيع فيها. فالزمن ال�شائع هو 

احلياة وال������دوران املتوا�شل للمكوك ال�شعيد 

الذي يجعل الزمن باهتاً.

ويتعر�������ض الزمن للتحول بقدر ما يجمد 

أما الوع������ي يف �رشاعه  �شجي������ج الزم������ن. وا

الدائب م������ع اللحظة الراهن������ة واإبعاده لهذه 

اللحظ������ة وح�رشه������ا يف التك������رار، كان قد 

تقدم نحو تلك احل�شيلة اأي نحو »اكت�شاب« 

الزمن اخلا�ض به والتبجيل اخلتامي، ونحو 

هذه احلرية وال�شلط������ة الوهمية املنغلقة يف 

خمادعها املعزولة ع������ن كل العالقات، ونحو 

تل������ك الغرف������ة الختبارية الت������ي و�شع فيها 

برو�شت كتاب������ه. ففي مقالته ع������ن برو�شت، 

يتذكر لونا ت�شار�شكي، ب�شورة موفقة للغاية، 

الفار�������ض البخي������ل اإذ اإن الوع������ي، مثله مثل 

الفار�ض، يف �رشدابه »ب������ني �شناديق ذكرياته 

وهي قريبة جداً من متعة التقاطه املو�شوفة 

)5(
من قبل بو�شكني«.

ويف خت������ام الرواي������ة ت������رز �شل�شل������ة من 

خري لتلك  النطباعات املتك������ررة وامل�شهد الأ

ح�شا�ض بذوق مادلني  الذكريات الفائت������ة )الإ

�شجار  ومنظ������ر قباب كني�ش������ة مارت������ني، والأ

لواح غ������ري املت�شاوي������ة يف ارتفاعاتها يف  والأ

م�شلّى القدي�ض مرق�������ض يف البندقية والتي 

تبعث على ال�شعور مبث������ل هذا الهبوط على 

الر�شي������ف يف فناء دار عائل������ة جريمانتوف( 
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ن؟ نهائياً؟ بف�شل الوعي؟ وبالذات  واملثبتة الآ

ن احلي������اة والزمن يخب������وان بالن�شبة اإليه  لأ

وحيث املعاناة التي توحي مبتعة حادة ويفوح 

منها �شيء ما مرعب ب�شبب هوله.. 

وترز رواية فرن�شي������ة من�شورة يف الفرتة 

ذاته������ا كخط م������واز هام م������ع برو�شت وهي 

رواي������ة اأندريه جيد »�رشادي������ب الفاتيكان« ) 

فكاديو(  14 19 ( حي������ث يجري البط������ل )لإ

مثل هذا احلديث م������ع �شخ�شية اأخرى هي 

أنه يتم ثنيه  الكات������ب نف�شه. وي�رشح لفكاديو ا

دب: »اإن هذه  عن الرغب������ة يف الكتاب������ة والأ

التعديالت التي تقوم بها هنا، والت�شحيحات 

والتدبيجات.. بينم������ا نحن، ح�شب راأيك، ل 

أنف�شنا يف احلياة؟ ويجيب لفكاديو  ن�شحح ا

أنف�شنا  مبا يلي: »يقال اإننا، يف احلياة، نقوم ا

ونح�ّض ذاتنا، ولكن اإن ما مت اإجنازه ي�شتحيل 

ت�شحيحه وتقوميه. وهذا هو احلق يف اإعادة 

البن������اء الذي يحول الكتابة اإىل العدم ناهيك 

أنه������ا تافهة.. نعم، ففي احلياة يبدو يل رائع  ا

لوان  وبال������ذات ذاك الو�شع حي������ث تعمل بالأ

على قطعة خام«.

حاديث الق�شد  ميكن الظن ب������اأن هذه الأ

منه������ا، مبا�������رشة، منهج برو�ش������ت الذي يويل 

مكان������ات التعديل والت�شحيح  اأهمية كبرية لإ

جن������از الكامل  والتق������ومي وحالت ع������دم الإ

أندريه جيد هو مغامر  حت������ى النهاية. فبطل ا

و»رج������ل الفعل« و»�شخ�شي������ة قوية« وبالطبع 

هو ذو تركيبة غريب������ة على برو�شت. بيد اأن 

التناق�ش������ات حتمل �شيئاً يجمعها: ففي هذه 

ال�شيغ������ة وتل������ك، يف كل واح������دة من طرفها 

ف�ش������اح ع������ن اأزمة الفع������ل، تلك  يج������ري الإ

زمة الت������ي تخ�ض الن�شاط ال������ذي تكلمنا  الأ

عليه. فاحلدث ه������و تفاعل وفعل مع العامل. 

اإنه توا�شل وتب������ادل، وهو الفعل الذي ياأخذ 

باحل�شبان العامل، واملوج������ه نحوه كما لو كان 

متنا�شق������اً معه. اإن لفكادي������و عند »جيد« ل 

يعرتف ب������اأي تفاعل. فهو يدع������و اإىل الفعل 

»ح�ش������ب القطعة اخل������ام« دون اإعدادات ول 

�شيكولوجيات وتاأمالت وموتيفات واأهداف، 

اأي اإىل الفعل »ال�شايف«.

يعم������ل بط������ل اأندريه جي������د يف حماولته 

امل�شتحيل������ة العي�ض يف زم������ن واحد حقيقي 

وانت������زاع ذات������ه، بهذه الطريقة، م������ن ال�شلة 

زمان، يعمل عل������ى اإنقاذ ذاته  اخلا�شع������ة لالأ

من املهمة ال�شعبة فعاًل، بالن�شبة اإىل اإن�شان 

الرواية الغربية يف القرن الع�رشين اأي مهمة 

ت�شوية التفاعل مع العامل من جديد، وحتقيق 

الفع������ل يف الزمن التاريخ������ي وعدم ال�شياع، 

وموا�شل������ة وجتدي������د تقاليد الفع������ل الثقايف 

�شوية مع تكد�ض النوعية والتجربة واملغزى.
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وبالطب������ع، اإن برنامج بط������ل »جيد« اأي 

العدوان والقوة واحلقيقة العارية لي�ض فقط 

غريب������اً عل������ى برو�شت بل هو خ�ش������م له اإذ، 

على العك�ض، ي�شع������ى برو�شت لتجاوز الزمن 

احلا�رش والتخل�ض من التنفيذ. وهو يكتفي 

بتقدي������ر التك������رار واإمكانات الع������ودة والبدء 

من جدي������د، والقي������ام بالتدقي������ق والتعديل 

وال�شتئن������اف ملرات عدي������دة. وهنا يكت�شف 

أنه  وعي برو�ش������ت، ن�شاطه. ولكن هذا يعني ا

أو ال�شماح بالتج�شيد  ي�شتحيل اإمتام اأي �شيء ا

أو اإط������الق �شيء من ذاته اإىل الواقع الفعلي،  ا

اإىل الزمن احلقيقي. وينبغي، دوماً، امتالك 

م������كان ويف حالت الت�شور  ال������ذات �شمن الإ

والتذكر م������ع النتقال بحيث حت������ل القوتان 

حمل املوقف املبا�رش من احلياة يف كل حلظة 

م������ع �رشورة الفع������ل، وباخت�ش������ار حتل حمل 

ن�شان يف الزمن. احلياة الفعلية لالإ

جن������د عن������د برو�ش������ت يف ن�������ض الرواية 

حماكمات حول اأف�شليات ال�شفر باخلطوط 

احلديدية، اإذ اإن مثل ه������ذا ال�شفر يعني اأن 

القط������ار ب�شريه ليلة واح������دة وبدفعة واحدة 

مبتلعاً املكان املطل������وب اجتيازه، اإمنا ينقلنا 

ن  من حمطة اإىل اأخرى )من زمن اإىل اآخر( لأ

أنها مكان  املحطة مل تعد جزءاً من املدينة اإل ا

معزول كما لو كان يحم������ل ا�شماً. ميكننا اأن 

نلم������ح، اإىل اأي مدى، ه������ي منتظمة وموجهة 

بفع������ل داخلي موح������د، حماكم������ات برو�شت 

التي ل تع������داد لها حول خمتل������ف املوا�شيع 

وتناظرات������ه. اإن �شع������ر املحطات ه������و نف�شه 

�شعر النع������زالت عن »اللوحة العامة للواقع 

الفعل������ي« والذي ترتاءى في������ه املدينة عندما 

يلجونه������ا وهم يغادرون املحط������ة. ولكن من 

الهام هو اأن التاأم������الت حول املحطات اإمنا 

يتبعها التعميم حول »زمننا«. ويذكر برو�شت 

بح������زن وكاآبة: »بيد اأن زمنن������ا يعاين، يف كل 

�شياء يف  املجالت من الهو�ض با�شتك�شاف الأ

ن ذاته يزيل  حميطها الواقعي فح�شب، ويف الآ

ال�شيء الرئي�������ض اأي فعل الوعي الذي عزله 

عنه. اإنه������م يعر�شون اللوحة بني املفرو�شات 

واملوبيليات والزينة واحللي و�شتائر النوافذ، 

والت������ي تتالءم م������ع ع�رشه������ا.. بينما ميكن 

عمال الفنية اأن تبعث على ال�رشور فقط،  لالأ

م�شبق������اً يرى برو�ش������ت، »يف قاعات املتحف 

حي������ث يتج�شد املكان الداخل������ي ب�شورة اأدق 

أية  واأو�شح وذل������ك بف�شل جالئه������ا وغياب ا

أ�شياء �شغرية و�شئيلة..«. ا

ويتبدى هنا موق������ف برو�شت من احلياة 

وفكرة الف������ن عنده اإذ يتجلى الحتجاج على 

اأي عر�ض للر�شومات يف حميط الع�رش. ويف 

مر، هل ثمة �������رشورة لهذه اللوحة  واق������ع الأ
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املثبت������ة على حام������ل؟ واأل يفرت�������ض ال�شكل 

املوؤط������ر ذات������ه اإزاحة امل������كان املحيط والعامل 

اإىل »امل������كان الداخل������ي« للوحة بحيث ت�شبح 

هي ذاتها »عاملاً«؟ ل �ش������ك اأن هذا الطريق 

القائ������م عل������ى التجرد من احلي������اة املحيطة 

وال������ذي يتطل������ب تلقي الفن، اإمن������ا يفرت�ض، 

لحق������اً، طريق العودة اإىل احلياة باإجناز ما. 

فالف������ن مت فرزه وعزله ع������ن احلياة العملية 

لي�ض لكي ي�شبح بالداً ت�شتحيل العودة منها. 

أ�شلوب لتثبيت املغزى  ط������ار الفني هو ا واإن الإ

والتقوية املتميزة باملقارنة مع التعبري املتناثر 

له يف الواقع الفعلي ال�شمويل و»غري املوؤطر«. 

بيد اأن تركيز املغزى ميكن بلوغه عن طريق 

التجرد املثايل م������ن وجوده الفعلي بحيث اإن 

أي�شاً،  املاء على اللوح������ة مل يعد يبلل، وهذا، ا

طار تعز على  ط������ار. ويف فكرة الإ يقوم به الإ

برو�شت اإمكانات النعزال يف حد ذاتها. واإن 

مكن������ة الداخلية« للوعي  الهتمام������ات و»الأ

مكن������ة اخلارجية وتزيله������ا، مثلها  تلته������م الأ

�شماء ب�شكل عام،  مثل املحطات، وتعم������ل الأ

على اللتهام وتخفي املكان املديني الفعلي. 

أي�شاً، مثلها مثل حمطات  وقاعات املتاحف، ا

القطارات، عبارة عن اأمكنة معزولة واأمكنة 

داخلية بغي������ة احلفاظ على الفن عو�شاً عن 

اأن تكون يف »املحيط الفعلي« اأي مبا�رشة يف 

�شريورة احلياة دون اإطار ول انعزال عنها.

ح�شا�ض  ن�شان عند برو�شت، اإىل الإ ي�شعى الإ

بتجارب������ه ومعاناتها. بي������د اأن هذه التجارب 

واملعاناة تب������دو كما لو كان������ت، بدورها، قد 

تعر�شت لالختبار ومت ا�شتنفادها قبله ومن 

جانب �شخ�������ض اآخر. اإن »ح������ب �شوان« هو 

ق�ش������ة حب داخل ق�شة وه������و م�شهد منغلق 

وم�رشود من خالل �شخ�ض ثالث، خالفاً للن�ض 

ن امل�شهد قد حتقق خارج  الباقي بكليت������ه( لأ

رجح، قبل  ح������دود حياة ال������راوي، وعل������ى الأ

ولدته. وهذا لي�ض �ش������وى ا�شتعادة للما�شي 

ومنوذج مييز رواي������ات مار�شيل والبريتينا اأو 

�شان لو ورا�شيل الذين �شيبدوان اإعادة حلب 

أو �شيغة من �شيغ هذا  �شارل �شوان لوديت ا

احلب ومعاجلته مثل الكروكي.

ففي �شلب غرام �ش������وان، يف املنبع، ثمة 

ح������داث املا�شية من ع������امل الفن،  تذك������ر لالأ

أة م������ن اللوحة اجلدارية  اإذ، هن������ا، وجه امرا

لبوتي�شيل������ي والتي عرفها �ش������وان، ذات مرة، 

أودي������ت ووقفتها  يف حلظة م������ا، يف �شخ�ض ا

أة حي������ة وامراأة  وقامته������ا، مطابق������اً بني امرا

خرى. لقد  متحفية، ووا�شعاً الواحدة داخل الأ

ر�شي �ش������وان باأوديت التي اأ�شبحت حمبوبته 

أة  املررة جمالياً و�شعوري������اً كما لو كانت املرا

الت������ي تبعث الغبطة واحلب������ور يف نف�ض فنان 
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عظيم. ويف كل م������رة يتعامل فيها �شوان مع 

أودي������ت نراه يتاأقلم بفعله، وي�شل اإىل اللوحة  ا

املر�شومة البهية مزيناً بها امل�شاحة احلائطية 

وم�شفياً على ال�شخ�شية تلك الثنية امللتوية. 

فهو يرى اأوديت من خالل بوتي�شيلي )متاماً 

كانت منت�شبة اأمامه، البورتريه التي يخ�شها 

وحيث �شار قوامه������ا وهيئتها مفهوماً وجلياً 

(. ثم������ة موتيف طبيعي وعادي لدى برو�شت 

ن�شان �شار مفهوماً وجلياً بعد اأن  وهو اأن الإ

اأ�شبح بورتريه.

وبغ�������ضّ النظ������ر عمن يحبه �ش������وان فهو 

ن�شان الذي  يحب الكائن املفقود دوم������اً.. الإ

ي�شبح مزدوجاً وينتمي اإىل اللوحة اجلدارية 

العائدة اإىل القرن اخلام�ض ع�رش، واإىل باري�ض 

نهاية القرن الرابع ع�رش يف اآن معاً«.

وبالفعل ل ي������درك �شوان اإطالقاً مع من 

يتعامل اإذ تبدو اأوديت بالن�شبة اإليه، هي هي، 

حي������ث تظهر اأمامه، وهي تل������ك البت�شامات 

املخ�ش�شة ل�شوان. وحتيا اأوديت حياة اأخرى، 

أي�شاً، خارج مراأى �شوان. ولكن واإن كان قد  ا

�شمع ع������ن ذلك فهو ل ي�شتطيع الت�شديق اإذ 

نها، يف  ه������ي، بالن�شب������ة اإليه ل وجود له������ا لأ

نظ������ره، غري مرئية. وال�ش������يء نف�شه ين�شحب 

عل������ى حياة اأوديت املا�شية قبل التعرف على 

�شوان. فهي ح�شبما يقال، مريبة بالن�شبة اإىل 

أة التي تتجلى  �ش������وان. اإنها حقل مظلم. واملرا

ل�شوان ل تاأتي م������ن حياة متوا�شلة وم�شتقلة 

اأخرى بل هي كما لو كانت قادمة من العدم، 

وبعدها تذه������ب اإليه ثاني������ة دون اأن توا�شل 

احلي������اة بل تلج ع������امل الالمرئي������ات بانتظار 

ظهور جديد.

اإن مث������ل هذا التخيل عن������د برو�شت هو 

تخيل ابت������كاري ون�شيط. وي�شتحيل، يف هذه 

احلالت، اإمالء، هذه ال�شقطات والخفاقات 

وتخمني الفوا�شل والربط فيما بينها وتبيان 

الكلية الفعلية والكاملة. فاإذا كانوا قد رووا 

أوا اأوديت  أنهم را عل������ى م�شامع �شوزان، مثاًل، ا

يف نزه������ة فهو �شيك������ون مدهو�شاً وم�شطرباً 

أن������ه انفتحت ك������وة يف حياتها، وهذه  ب�شبب ا

الك������وة لي�شت ملكه بالكامل وهو ي�شتفهم من 

أودي������ت ت�شوراته عن حي������اة اأوديت فيما لو  ا

كانت يف هذه احلياة وخارج نطاق اللقاءات 

مع �ش������وزان، هذه النزهة فح�شب ل اأكرث ول 

اأقل.

وبه������ذه ال�ش������ورة تتو�ش������ع �ش������ور الب�رش 

أودي������ت التي تخ�ض  ويتحقق التلق������ي. اإنها ا

خرى، و»اأوديت  �ش������وان، واأوديت ال�شاعات الأ

أ�شخا�ض  خرى« ح�شبم������ا يناديها �شوان - ا الأ

خمتلف������ون. وب�شكل عام، اإن كل اإن�شان يتجلى 

وراء حدود الروؤية املبا�رشة التي تتنافر فيها 
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ال�شمات، اإمن������ا ي�شبح اإن�شان������اً اآخر. وعلى 

العك�������ض، اإن اأوديت الت������ي تخ�ض �شوان هي 

بالن�شب������ة اإىل هوؤلء الذين يعرف������ون اأوديت 

ويف ال�شاعات املجهول������ة بالن�شبة اإىل �شوان، 

أة اأخرى ل يجمعها جامع، اإطالقاً،  ه������ي امرا

مع تل������ك التي يعرفونها. فالف������رد يتناثر يف 

طبائع تعتم������د على نقاط التلق������ي. وينبغي 

ن�شان ومركزه وجوه������ره وطبعه اأن  عل������ى الإ

يختفي وراء كرثة م������ن الروؤى. فاأوديت تبدو 

ل�ش������وان »عل������ى اأر�شيتها الطبيعي������ة العادية 

�شبيه������ة باأوراق ايتي������ودات فاتو« حيث نرى، 

هن������ا وهناك، ويف كل الجتاهات، ابت�شامات 

ل ح�������رش لها ومر�شومة باأق������الم خا�شة من 

ألوان وعلى ورق مائل اإىل ال�شفرة. ثالثة ا

ن�شان  ل توجد اإمكان������ات لف�شل وعي الإ

عن ذات������ه ل������ذا ي�شتحيل ت�ش������وره يف اأفعال 

جمهولة اإذ �شيكون هذا اإن�شاناً اآخر اأو ميكن 

ت�شور ه������ذا املجهول مطابقاً ملا هو معروف 

ومرئي. فالتناق�ش������ات والتباينات واإمكانات 

ط������راف ل متت������زج يف �ش������ورة  خمتل������ف الأ

ن�ش������ان، واإن اأي تعقيد ) ابت�شامات اأوديت  الإ

ل�شوان واجلانب بعيد املتناول من حياة هذه 

الفتاة بالن�شبة اإلي������ه ( عو�شاً عن اأن يتوحد 

عل������ى قاعدة ال�شورة الكلية نراه يخلق، على 

الفور، كرثة من الوجوه املتباينة والتي ي�شكل 

كل منها منظمة من املرئيات من ناحية هذه 

أو تلك. وكل وجه هو جمال. وهذه  ال�شم������ات ا

أي�شاً، ومن  الوج������وه ت�شكن كتاب برو�ش������ت، ا

أبط������ال الرواية  حيث اجلوه������ر عو�شاً عن ا

ج�شاد،  العادي������ني م������ن الب�رش والطبائ������ع والأ

�شكال  جند، هن������ا، اجلوانب وحميط������ات الأ

واملقاطع اجلانبية واخليالت.

وهكذا ينظ������ر �ش������وان اإىل اأوديت مثلما 

ينظر اإىل ت�شابك اخلطوط الدقيقة واجلميلة 

والتي كان يتفح�شها ويوحدها، ثانية، متابعاً 

بنظرته، تعرجاتها والتواءاتها، ومقارناً اإيقاع 

القفا والرقبة مع م�شار ال�شعر وثنية اجلبني 

احل������ادة.. ويت�ش������ح اأن ه������ذا الت�شكي������ل من 

ال�شمات يتبدل دون نهاية، و�شوان يقوم، دون 

توق������ف، »بالتفح�ض والرب������ط«، ويف كل مرة 

يخلق، من جديد، »اوديته« مثله مثل الطفل، 

كما نذكر، حيث يخلق تخيله عن امل�رشح من 

في�شات. لون الأ

اإن التطابقات الرائعة التي كونتها الفتاة 

ال�شاب������ة مع �شاط������ئ البحر، وم������ع ال�شفائر 

املت�شابك������ة كتمثال كن�ش������ي، ومع منحوتة ما، 

وم������ع كل ما نحبه يف الفتاة بحيث تظهر، يف 

كل مرة، لوحة �شاح������رة، اإن هذه التطابقات 

غري را�شخة. ففي كل »لوحة« كهذه، ل يتحد 

ال�شخ�ض مع ذاته بقدر ما يتحد مع الدقيقة 
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املحيط������ة، وهو يخل������ق رغم وح������دة احلياة 

اخلا�ش������ة وم�شاره������ا الطبيع������ي واملتوا�شل 

واملرتاب������ط، مزاوجات حلظية وغري ثابتة مع 

املعطي������ات املت�شلة بالتداعيات مثلما متتزج 

ألرتين������ا مع ال�شاط������ئ وال�شح������اب والنغمة  ا

الوردية.

اإن ال�شخ�شي������ة ذات النطباعات الكثرية 

هي �شخ�شي������ة األرتينا املر�شوم������ة بالوعي. 

ولي�������ض احلب الذي يكنه له������ا �شوى حماولة 

غري ناجح������ة لتاأملها وتذكرها والتقاطها يف 

الوعي وجعله������ا »خا�شته«. ولك������ن كل لقاء 

جديد اإمن������ا هو منظر جدي������د، و�شكل اآخر 

حتقق من و�شعية اللحظة ومن زاوية اأخرى 

من زوايا املراقبة.

أية �شخ�شية هي احلقيقية من بني  وهنا ا

لرتين������ات؟ يرتاءى يل اأن  ه������ذه الكرثة من الأ

مثل هذا ال�شوؤال ينبغي اأن ل تكون له اأهمية 

ولكن تاأمل خمتلف البورتريهات يجرنا على 

البحث ع������ن ال�شخ�شية احلقيقية من بينها. 

�شال������ة« و»الواقعية« ل تن�شحب  فق�شية »الأ

من �شفحات رواية برو�شت. وهاكم اجلواب 

م������ل- على  -بع������د املح������اولت وخيب������ات الأ

�شفحات »الزمن املكت�شب«.

أ�شرياً«  وعندما �شار مار�شيل، فيما بعد، »ا

أ�شريته« ظال، لفرتة طويلة،  لرتينا كما هي »ا لأ

متجاورين »وجهاً لوجه«  كي يعي حقيقتها، 

وكان علي������ه اأن يع������زي ه������ذه ال�شخ�شية اإىل 

املا�شي ويلتقط، عل������ى الدوام، حقيقتها يف 

ت�شوراتها كو�شيط �رشوري. وهذه ال�شخ�شية 

وىل. لي�شت �شوى �شخ�شية الدقيقة الأ

وهكذا، يف اإبداع برو�ش������ت البورتريهي، 

ن�ش������ان احلا�������رش مو�شوعي������اً، هو  لي�������ض الإ

�شلية. فرو�شت يعرف وجود هذا  ال�شورة الأ

ن�شان، وه������ذه املعرفة بال������ذات هي التي  الإ

ت�ش������كل حالة توتره الدائم يف رواية برو�شت. 

ن�شان »املو�شوعي« عند برو�شت لي�ض  ولكن الإ

ول بل، على العك�ض،  �شل ول املنبع الأ هو الأ

كرث واقعية«  هو نتاج انهيار ال�شخ�شي������ة »الأ

والتي ميتلكها الوع������ي. واإن ال�شور الب�رشية 

التي يقبلها الوع������ي يف داخله نراها تختلط 

ن�ش������ان »املو�شوعي« وتظل،  معه وتوؤ�شلب الإ

خر« دون توفر انتقال  دوماً، »على الطرف الآ

أو تعارف. ا

ويف وقت لحق يتكلم الراوي على اوريان 

جريمانت�شكايا عندما �شارت »�شيان بالن�شبة 

أنا در�شت الكثري من �شماتها«. فالقيمة  اإيل، وا

ن�شان حمتملة عندما يكون هو  املو�شوعي������ة لإ

غري مكرتث، وميكن ل�شماته اأن يثبتها الوعي 

ميكانيكياً، مثلها مثل ال�شورة الفوتوغرافية. 

ولكن ه������ا هو الظ������رف املماثل م������ع اجلدة 
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املحبوبة عندما يراها »مو�شوعياً« ومعزولة 

بع������د فراق طويل اأي اأن يراها )الوعي( دون 

اأن ي�شتع������د لذلك. فال������راوي ل يرى العجوز 

ن هذه العجوز لي�شت �شوى جزء من ذاته.  لأ

وي�شتحي������ل روؤيتها خارج ه������ذه الذات ولكن 

فق������ط يف ذاته، و»دوم������اً يف املو�شع ذاته من 

املا�ش������ي ومن خ������الل الذكري������ات املختلطة 

وال�شفاف������ة واملتو�شعة بع�شه������ا فوق البع�ض 

خ������ر. وعو�شاً عن ه������ذا، يف زمان ومكان  الآ

ن، يف هذه  اآخري������ن مو�شوعي������ني، هن������ا والآ

وىل، ولرهة،  اللحظة، يف امل�شافة« للمرة الأ

نها �رشعان ما اختفت، راأيت على الديوان،  لأ

على �ش������وء اللمبة، عجوزاً حم������راء، بدينة، 

�شاذجة، عادية وبعي������ون متوح�شة، عجوزاً مل 

اأعرفها«.

الو�شع نف�شه ين�شحب على امل�رشح عندما 

ينتهي العر�������ض، نرى ذاتنا م�شدودة بالرغبة 

يف روؤية �شخ�شيات امل�رشحية ثانية بينما هذه 

ال�شخ�شيات قد تبعرثت اإىل »ممثلني فقدوا 

الو�شعية التي كانوا ي�شغلونها يف امل�رشحية« 

واإىل ن�ض ومالب�ض ومكياج، وبكلمة »حتولت 

اإىل عنا�������رش ل جامع يجمعها مع تلك نتيجة 

ن بانتهاء امل�رشحية«.  لالنهيار الذي ح������ل الآ

م������ر نف�شه يحدث مع خ�شو�شية وفردية  والأ

كل فرد.

هذه ه������ي اخلال�ش������ة الت������ي ي�شتنتجها 

برو�شت. فعلى خ�شبات امل�رشح يجري العر�ض. 

وهو يجري على خ�شبة الوعي. وهنا تتحرك 

ال�شخ�شيات العابرة الت������ي يت�شاوى بالن�شبة 

اإليها، الب�رش احلقيقيون وطبائعهم و�شماتهم 

خر« ل  ن »ال�شخ�ض الآ لب�شة واملكياج لأ مع الأ

يفعل فعله، ب�ش������ورة م�شتقلة، بل من طرف، 

ومن تخوم ميكن �شبطها يف العمق.

نحن نذكر ما يعانيه �شوان ب�شبب الزمن 

أودي������ت. فهو، يف حلظة  املجه������ول يف حياة ا

معينة، حتيط به ابت�شاماتها فيت�شور اأن هذه 

ال�شاعة الزمنية من حياتها لي�شت م�شطنعة 

جله وبحيث تبدو كقناع  بل معدة خ�شي�شاً لأ

لله������وة املظلمة يف حياة اأوديت تلك عندما ل 

أنها �شاعة فعلية  يكون موج������وداً بجانبها اإل ا

من �شاعات حياتها، �شاعة ل جتيز الهوة التي 

تفرت�ض تلك ال�شاعة ولكن �شاعات اأخرى.

واأوديت احلقيقية التي جتمع يف داخلها 

املفارق������ات وحترم �شوان من اأوهام امتالكها 

اإمن������ا ت�شعه، يف ه������ذه احلال������ة، يف املاأزق. 

هكذا هو، ب�شكل عام، وعي برو�شت الن�شيط 

واحل������ر والذي يفق������د �شيارت������ه وفقط قبله 

يتحقق اجلوه������ر الفعلي للم������ادة. ويف هذه 

احلال������ة، يرت�شخ ال�ش������يء، يف الوعي وا�شعاً 

حداً جلريانه.
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ن�شان »كنتيجة«  ي�شكل نفي �شلبية دور الإ

للنظام احلياتي، خال�شة مغزى اإبداع برو�شت 

وفكرته املوهوبة. ففي رواية برو�شت هناك 

ب������داع اإل اأن هذا الوعي يخلق  وعي جتاه الإ

اأوهاماً جمالية.

اإذا توجهنا، بع������د برو�شت، اإىل علم اآخر 

م������ن اأعالم »تيار الوعي« اأي اإىل جوي�ض فاإن 

هذه املقارنة ت�شمح، ب�شورة اأف�شل، باإدراك 

�شيء م������ا دون مررات لتنقي������ح برو�شت من 

قبل جوي�ض. اإنهما رّدا فعل متناق�شان جتاه 

الظرف الذي يعتر، اإىل حد ما، عاماً. فاإذا 

بدا جوي�������ض »اأكرث ع�رشن������ة« وبرو�شت اأكرث 

حمافظة وقدماً فهذا يعود اإىل اأن الهتمامات 

حمطمة عن������د جو�ض، هذه الهتمامات التي 

كان يختب������ئ فيها وعي برو�ش������ت. اإن مقولة 

حوال،  برو�شت، وبالفعل – »الداخل«، يف كل الأ

أكانت �شائرة نحو الفعل اخلارجي يف  �ش������واء ا

الغرفة اأو نحو �شاط������ئ البحر اأو يف ال�شارع 

ف������اإن برو�شت يحمي نف�شه م������ن هذا الفعل 

بو�شاطة »اينرتيره« اخلا�ض به اأي داخله، اأي 

بوعيه. وللعل������م، ل يحب برو�شت الف�شاءات 

املفتوح������ة للحياة الب�رشية. فه������و »داخل يف 

وعيه الذاتي« مبدئي������اً، وهو ي�شتعجل، دوماً 

ال�شري اإىل »غرفت������ه املظلمة« وعزل ذاته يف 

أ« ويعاين، مثله مثل تلك  مكان ناٍء كي »يق������را

الغرف������ة الالزمة لتحمي�ض ال�شور. ولكن األ 

ي�شكل هذا النطباع »املطهر« وهماً خمادعاً؟ 

وهكذا ت�شي������ع احلياة الت������ي ينبغي بالذات 

مر ي�شيع  التقاطه������ا مو�شعياً، ويف واق������ع الأ

الزمن.

يعتم������د تي������ار الوع������ي عن������د جوي�ض يف 

»اولي�ض«، وبالذات، على التما�ض املبا�رش مع 

أن������ه ل يرجى �شيء  مادي������ة كل املواد وتبيان ا

م������ن كل هذا. واإن اجلمالي������ات املقنعة عند 

برو�شت تعتر فظة ومرئية عند جوي�ض. فال 

ن�شان واإن كل اهتماماته  ية عزل������ة لإ وجود لأ

مك�شوفة حت������ى النهاية، وقبل كل �شيء وعي 

ن�شان الذي من خالله جتري عملية مترير  الإ

كل تل������ك الفو�شى التي تب������دو عليها احلياة 

املعا�������رشة عند املوؤلف. وت�شل هذه الفو�شى 

�شلوبي املبا�رش ( يف حالة  ذروتها ) بالتعبري الأ

الظلمة الليلية ملخدع الزوجية ويف انفالتية 

»التي������ار« اخلتام������ي ملاريون. وب�ش������كل عام، 

كانت بانوراما »اولي�ض« اأي املدينة وزحامها 

وتي������ار الكتلة الب�رشية وال�شدامات العر�شية 

ماكن العامة على اختالفها وهيئة حترير  والأ

جري������دة، كل هذا وغريه كان جوي�ض قد تبناه 

للك�شف عن ف�ش������اء الرواية، ومن ثم »اأدرج« 

تلك العفوية التي مل يكن برو�شت يود اإدراجها 

ط������الق. وبالتايل، يرى  باأية و�شيل������ة على الإ
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جوي�ض اأن »البطل املعا�رش« هو اإن�شان �شيق 

ن�شان  فق؟ تاف������ه وهو جت�شيد فخ������م »لالإ الأ

املتو�شط« الرجوازي بذاك امل�شتوى من خلو 

الت�شاري�ض والتنميطات والذي اأو�شل القرن 

ن�شان اإليه. الع�رشون وحده هذا الإ

فالظرف ل ميثل الوعي املكرر بل الوعي 

املجروف كلياً والذي يفقد لل�شكل واملحيط، 

أو  وبب�شاطة ب�شبب انع������دام اأي توجه ن�شيط ا

قدرات منتقاة.

»اولي�ض« هي يوم ع������ادي للوزير العادي 

مور عادية  بلوم. فه������و يذهب اإىل مكان ما لأ

اإىل اأق�ش������ى حد، ويف طريقه ي������رى �شيئاً ما 

ويلتقي اأحداً ما، واإن كل ما يراه يجره على 

ت�شغيل وعيه ك�رشيط ل مباٍل ي�شجل كل �شيء 

دون متحي�ض ول انتقاء.

اإن الكثاف������ة امليكانيكية لهذا العمل غري 

مر يثري ده�شة بلوم.  عادية اإطالقاً، وهذا الأ

فاملونولوج الداخلي عن������ده يكمن يف معظم 

احلقائ������ق العر�شية وال�شغرية اليومية والتي 

هي يف حد ذاتها، �شئيلة بحيث ينبغي عليها 

ن�شان بجهد خا�ض. ولكنه  اأن ل تّعقد وعي الإ

فطار  اأمر اآخ������ر كلياً مو�شوع �رشاء اللحم لالإ

أو اإلق������اء نظرة على واجهات املخازن اأي كل  ا

م������ا ين�شحب على وعي بلوم. فمثاًل مير بلوم 

بجان������ب واجهة خمزن يعر�������ض فيه احلرير. 

وينال الوعي مادة للتحليل: اإنه البوبلني.

ي وع������ي موجه مهما  لي�������ض ثمة وجود لأ

كان م�ش������اره، باملنطق الذاتي وبالهدف. فكل 

�شغرية تتدخ������ل دون عائق يف التيار وتعطيه 

النعطاف. واإن كل حقيقة مقبولة مهما كانت 

�شغ������رية لي�شت �شوى ع������بء ل يحتمل وهذا 

العبء ي�شغط على الوعي ويبدل �شكله. واإن 

تيار بلوم هو ق�شف للوعي بحقائق عر�شية. 

آلية و»باأفكار  وينطلق ذهن بلوم بردود اأفعال ا

�شئيلة«.

ويف مث������ل ه������ذه العالقة ب������ني احلقيقة 

ن�ش������ان املتو�شط يتجلى،  اخلارجية ووعي الإ

واإن كان ب�ش������ورة م�شوه������ة، الو�ش������ع الفعلي 

ن�شان  للزم������ن اأي حتميل ثقل الع������امل على الإ

وعلى اإدراكه ووعي������ه. وتكمن امل�شاألة يف اأن 

احلقيق������ة ال�شئيل������ة بوقوعها �شم������ن دائرة 

الوع������ي ل ت�شغط بثقله������ا الوحيد فح�شب 

بل مبن������اخ الزمن املقدرة فيه هذه احلقيقة. 

ولهذا ال�شبب، ميكن اأن ي�شح اأي بوبلني بهذا 

أ  »الثق������ل«. واإن وعي بطل كتاب جوي�ض جمزا

أنه يتقبل كل �شيء يف  ب�شبب �شغط العامل اإل ا

نه  أنه ل �شيء يف هذا الداخل لأ داخله علماً ا

ل �شيء هناك ي�شبح ملكاً له.

اإن الوعي التجريبي اخل�شي�ض لبلوم عند 

جو�ض، والوعي املكرر اأي بطل كتاب برو�شت 
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خ������ر كنقي�شني  اإمن������ا يتعلق������ان اأحدهما بالآ

�شا�ض العام له������ذه التجربة وتلك،  ولك������ن الأ

هو العالق������ة املبا�رشة واملتوت������رة بني الوعي 

وحقيقة الواقع اخلارجي اأي الرتكيب املميز 

دبية حيث يرز  يف موؤلفات القرن الع�رشين الأ

�شح يلعب الدور الذي  الوعي كبطل، ب������ل الأ

يعود اإىل »البطل« يف الرواية العارية.

ويف ع������امل وعي برو�ش������ت مت تاليف هذه 

احلقيقة الواقعي������ة ب�شورة وهمية. فهو ولج 

الوعي بعنف وكحقيقة فظة.

وهن������ا ل جم������ال للحديث ع������ن التنظيم 

املعقد للغاية مللحم������ة جوي�ض ولكن عن تلك 

امل�شاألة الفعلية التي �شار �شكل »تيار الوعي« 

هو رد الفعل الفني عليها. وهذه امل�شاألة هي 

ن�شان، وكنتيجة  املقايي�ض املتبدلة خل������رة الإ

هي امليكانيك املتغري لعالقات الوعي املتلقي 

مع العامل. ومت يف »تيار الوعي« اكت�شاف اأزمة 

ن�شان واإبداعه  الن�شاط القدمي. واإن ن�شاط الإ

هو نف�ش������ه امل�شاألة الداخلية واملتاأزمة لرواية 

وعي برو�شت. 
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أبي �شفيان، حكيم اآل مروان، وعامل قري�ض،  خال������د بن يزيد بن معاوية بن ا

كان م������ن رجالت قري�ض املتميزين بالف�شاحة وال�شماحة وقوة العار�شة، كما 

كان خبرياً بالطب والكيمياء والفلك و�شاعراً مقتدراً.

أن�شاأ ملكاً يف ال�شام   زهد يف اخلالفة وع�شق العلم، واإذا كان جده معاوية ا

أن�شاأ بعلم������ه مملكة باقية بقاء الدهر، يقول الزركلي يف  أل������ف �شهر، فقد ا دام ا

اأعالمه:

اأديب وكاتب �سوري

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي 

موي خالد بن يزيد الأ

❁

❁

˜

حممد عيد اخلربوطليحممد عيد اخلربوطلي
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أبوه �شنة 64ه�������، فاتفق بنو اأمية   »مات ا

على بيعت������ه فبايعوه باخلالف������ة وقام ثالثة 

أ�شهر، ثم غلب عليه حب العلم، فجمع النا�ض  ا

وخطب فيهم: 

مر من كان اأوىل به ثم  اإن جدي ن������ازع الأ

أب������ي، ولقد كان غري خليق به، واإين ل  تقلده ا

ألق اهلل بتبعاتهم ف�شاأنكم واأمركم،  اأح������ب اأن ا

ولوه من �شئتم، فقالوا:

األ تعهد اإىل اأحد؟ فقال: مل اأجد لكم مثل 

�شتخلف������ه ول مثل اأهل  عم������ر بن اخلطاب لأ

ال�شورى، فاأنتم اأوىل باأمركم، ثم لزم منزله.

آثر العلم  فمن هو خالد ب������ن يزيد الذي ا

عل������ى املل������ك، وف�ش������ل �شحب������ة الكتب على 

ال�شيا�شة وال�شلطة والقيادة..؟

أن�شاأ خزانة كتب يف دم�شق،  اإن������ه اأول من ا

واأول م������ن ترج������م الكت������ب، واأول من اأعطى 

الرتاجمة والفال�شفة، وق������رب اأهل احلكمة 

وروؤ�شاء اأهل كل �شناعة.

اأول مكتبة يف دم�سق:

خالد بن يزيد اأول من جمعت ل�ه الكتب 

�ش������الم، فدم�شق كان  وجعله������ا يف خزانة الإ

أي�شاً  فيها اأول دار للكتب يف العامل العربي، وا

أن�شئ فيها دار  ُعرف������ت دم�شق كاأول عا�شمة ا

للرتجمة.

مة  اأوىل خال������د بن يزيد بعمل������ه هذه الأ

يام. وهذه العا�شمة �رشفاً ل يبلى على الأ

اإن ال�شام ليفخر باأن قامت فيه اأول دولة 

عربية ممدنة، ومتت فيه كثري من م�شخ�شات 

أولها التدوين والرتجمة،  مة العربية، ومن ا الأ

أول �ش������وق نفقت فيها ب�شاعة العلم  فال�شام ا

دب، وهذا يعد م������ن مفاخرها اخلالدة،  والأ

وخالد بن يزيد اأول من ُعني بعلوم الفل�شفة، 

ومل ينفرد بذلك املن�شور العبا�شي »خالفاً ملا 

وائل كانت  قاله كات������ب جلبي من اأن علوم الأ

موي«. مهجورة يف الع�رش الأ

منجزات خالد واإبداعاته:

أ�ش�ض  أنه اأول من ا يعده معظ������م الباحثني ا

علم الكيمياء بني العرب، واأعطاها مكانتها 

بني العلوم، وهو اأول من �شعى اإىل ترجمة كتب 

لت  داب والآ النجوم والط������ب والكيمياء والآ

ال�شناعية، وقد حاول ا�شتخدام الكيمياء يف 

دوية، واهتم بعلم الفلك كثرياً. تركيب الأ

أح������د وزراء م�رش  ذك������ر القفطي: »..اأن ا

وجد �شن������ة 435ه�/1043م يف خزانة الكتب 

يف القاه������رة كرة �شماوي������ة نحا�شاً من عمل 

بطليمو�������ض وعليه������ا مكت������وب: ُحملت هذه 

مري خالد ب������ن يزيد بن معاوية  الك������رة من الأ

موي.« الأ

�سهادة العلماء بخالد:

ق������ال الزبري بن م�شع������ب: »كان خالد بن 

يزيد مو�شوفاً بالعلم حكيماً �شاعراً«.
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أب������ي ح������امت: »كان خالد من  وق������ال ابن ا

الطبقة الثانية من تابعي اأهل ال�شام«.

وقي������ل عن������ه: »ق������د َعِل������م ِعلْ������َم العرب 

والعجم«.

أبيه وعن دحية الكلبي،  روى احلديث عن ا

وروى عنه الزه������ري وغريه، واأخرج البيهقي 

واخلطيب البغ������دادي والع�شكري واحلافظ 

ابن ع�شاكر عنه عدة اأحاديث.

أنه كان اإذا مل يجد اأحداً يحدثه  وورد عنه ا

ح������دث جواريه، وقد ورد عن������ه قوله: »كنت 

أنا م������ن العلماء ول من  معني������اً بالكتب، وما ا

اجلهال«.

وق������ال عن������ه الب������ريوين: ».. اإن خال������داً 

فيل�شوف م�شلم«.

أما ابن الن������دمي فقال يف الفهر�شت: »..  ا

ا�شتدع������ى خال������د بع�شاً من علم������اء اليونان 

الذي������ن �شكنوا م�رش املتف�شح������ني بالعربية، 

واأمرهم بنق������ل كتب ال�شنعة م������ن اليونانية 

والقبطية اإىل العربية..«

أنه  وق������د اأجمع كثري ممن ترج������م حياته ا

كان ب�ش������رياً بالطب فقد اأخ������ذه عن يحيى 

النحوي، كم������ا اأخذ الكيمياء ع������ن مريان�ض 

أتق������ن هذين العلمني واألف فيهما  الرومي، وا

كتبه ور�شائله، كما كتب يف غري هذه العلوم.

كل ذلك يدل على معرفته وبراعته، كما 

أن ل�ه �شعر ومقاطيع دالة على ح�شن ت�رشفه  ا

و�شبقه، وعرف كخطيب مفوه و�شاعر حازم 

ذا راأي.

حاً ج������اءه رجل فقال  وكان ج������واداً مُمدَّ

ل�ه:

أُن�شدهما  )اإين قد قلت فيك بيتني ول�شُت ا

اإل بحكمي

فقال له قل: فقال:

ان اأنتما؟ �ساألت الندى واجلوَد ُحرَّ

فــقــال بــلــى عــبــدان بــني عبيد

فتطاول كما  مــول  ومــن  فقلت 

عـــلـــيَّ وقــــــال خـــالـــد بــــن يــزيــد

فقال ل�ه خالد: حتكم، قال ال�شاعر: مئة 

األف درهم، فاأمر ل�ه بها.

قال اجلاح������ظ: ».. لق������د كان خالد بن 

يزي������د خطيباً و�شاع������راً، كم������ا كان ف�شيحاً 

دب، وكان  جامع������اً، جي������د ال������راأي، كث������ري الأ

اأول م������ن تُرجمت ل�ه كت������ب النجوم والطب 

والكيمياء..«

كما اهت������م كثري من الباحث������ني الغربيني 

آث������اره يف عل������م ال�شنعة  بدرا�ش������ة حيات������ه وا

ور�شائله، مثل بروكلمان و�شارتون و�شتابلتون 

ورو�شكا.

وق������د اختل������ف بع�شهم فيم������ا ن�شب اإليه 

م������ن اإبداعات وموؤلف������ات، فيوجد منهم من 
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�ش������كك مثل: د.�زسك������ني، وكما 

أنكر  اأكد بع�شهم ن�شبتها اإليه، ا

خ������ر كل ما قدمه  بع�شه������م الآ

أنكر اأن  مثل: رو�شكا، ب������ل اإنه ا

يكون من اأهل العلم.

يوليو�ض رو�سكا وخالد:

ملاين  يق������ول امل�شت�������رشق الأ

)يوليو�ض رو�شكا(:

»لي�������ض لدينا �شه������ادة من 

ع�������رش خالد بن يزي������د تثبت 

ميل������ه العلم������ي، ولي�������ض فيما 

نعرفه عن احلياة الر�شمية يف 

ذاك الع�������رش اأقل اإ�شارة تدعو 

اإىل الظ������ن اأن اب������ن خليفة يف 

دم�شق ُعن������ي بالعلم اليوناين، 

وعبث������اً يبحث امل������رء عن رجل 

اهتم برتقية العلم يف املغنيني 

واملو�شيقيني وال�شعراء والن�شاء 

والرجال الذين كان������وا ينادمون اأهل الق�رش 

موي، فاإن املهند�ش������ني الذين كانوا يبنون  الأ

ق�شور اخللفاء واجلوامع ه������م من الغرباء، 

طباء  أي�ش������اً الأ وكذلك جن������د من الغرب������اء ا

والفلكي������ني، ه������وؤلء هم احلا�شي������ة ولكننا ل 

ن�شتطي������ع اأن نبني ول اأن ننتق�ض ما ذكر من 

اأن خال������داً كان ل�ه ولع بالكيمي������اء، وما من 

أو �شعري مما ن�شب اإليه ميكن  تاأليف علمي ا

اأن يعتر من تاأليفه!

الرد عليه:

وممن رد عليه حممد كرد علي يف خطط 

ال�شام، وكان رداً علمي������اً جمياًل، ومن جملة 

أثبته �شاح������ب الفهر�شت حممد بن  رده م������ا ا

ا�شح������ق بن الندمي الذي عن������ي باإخراج كتب 

القدماء يف ال�شنعة..وهو قوله:
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»خالد ب������ن يزي������د كان خطيب������اً �شاعراً 

ف�شيحاً حازماً ذا راأي، وهو اأول من تُرجمت 

ل�ه كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء، وكان 

جواداً.

قيل ل�ه: لق������د فعلت اأكرث �شغلك يف طب 

ال�شنع������ة، فقال خالد: ما اأطل������ب بذاك اإل 

اأن اأغن������ي اأ�شحاب������ي واإخ������واين، اإين طمعت 

يف اخلالفة فاختزل������ت دوين فلم اأجد منها 

أبل������غ اآخر هذه ال�شناعة، فال  عو�شاً اإل اأن ا

اأح������وج اأحداً عرفني يوم������اً اأو عرفته اإىل اأن 

يقف بب������اب �شلطان رغب������ة اأو رهبة، ويقال 

أن������ه �شح ل�ه عمل ال�شناعة، ول�ه  واهلل اأعلم ا

يف ذلك عدة كتب ور�شائل، ول�ه �شعر كثري يف 

هذا املعنى راأيت منه خم�شمئة ورقة، وراأيت 

من كتبه كتاب احلرارات، وكتاب ال�شحيفة 

الكب������ري وكت������اب ال�شحيفة ال�شغ������ري وكتاب 

و�شيته اإىل ابنه يف ال�شنعة.

ويقول حممد كرد علي:

ج������اء يف التاري������خ العام، مل يع������رف العامل 

الق������دمي من������ذ الق������رن الثام������ن اإىل الق������رن 

الثاين ع�رش املي������الدي �شوى مدنيتني، مدنية 

البيزنطي������ني ومدني������ة الع������رب، وق������د دبت 

ال������روح يف هذه مب������ا تهياأ لها م������ن النت�شار 

أوروب������ا واأفريقيا من  آ�شي������ا وا فاأزه������رت يف ا

ال�ش������ني اإىل اإ�شبانيا، فن�ش������اأت مدينة العرب 

أثر  م������ن احتكاكهم باملدني������ات ال�رشقي������ة، وا

فيه������ا موؤث������رات الفار�ش������ي واليون������اين، فاإن 

فار�ض على عهد احلكومة ال�شا�شانية ن�شاأت 

له������ا �شبه نه�شة، وذل������ك لوقوعها بني ثالث 

ممال������ك ك������رى )بيزنطة وال�ش������ني والهند( 

أربعة ق������رون نقطة تبادل  واأ�شبح������ت م������دة ا

ن�شاين، وبينم������ا كانت فار�ض تتلقى  الفكر الإ

خذ من امل�شادر  �شفراء ال�شني وجت������دد بالأ

آدابها واأفكارها، كانت تقبل الكهنة  الهندية ا

فالطونية  الن�شاطرة واأ�شح������اب الفل�شفة الأ

�شكندرية يكافوؤونها موؤونها على  أثينا والإ من ا

�شيافتها لهم برتجمة تاآليف فال�شفة اليونان 

وعلمائهم، وقد عاون������ت فار�ض على انت�شار 

التهذي������ب اليوناين بعد دول������ة ال�شلوقيني يف 

ال�شام والبطال�ش������ة والبارثيني وال�شا�شانيني، 

فلما ج������اءت العرب وجدت املدنية اليونانية 

را�شخة يف جميع الب������الد التي داهمتها اأولً 

آ�شيا  مثل ال�شام وم�������رش والعراق على تخوم ا

ال�شغرى، 

فكانت تق������رتب من اململك������ة البيزنطية 

فب������دت له������م م������ن وراء املدني������ة البيزنطية 

الفرجني������ة اليوناني������ة، كما جتل������ى لهم من 

الفر�ض املدنيات القدمية من الهند وال�شني 

على نحو م������ا وجدوا يف بالد كنعان وم�رش، 

ت������ذكارات من الأمم القدمي������ة التي ل تزال 
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جيال العريق������ة يف القدم  عليها م�شح������ة الأ

وم�شانعها واأعمالها.

ومل������ا بلغت الدولة العربي������ة غاية عزها، 

بل بع������د اأن متزقت وتق�شم������ت اأ�شبح دينها 

واحداً، ول�شانها واح������داً، وقوانينها املعمول 

بها واحدة، وذلك من نهر ال�شند اإىل اأعمدة 

أولئك ال�شعوب  هركول، ومتت الوح������دة بني ا

املختلف������ة ديارهم، واأخذ يقتب�ض اأحدهم من 

فراد  خ������ر من تبادل التج������ارة و�شياحة الأ الآ

وتنقل اجليو�������ض والأمم، وانت�شار املعتقدات 

ف������كار يت�شادمون ويتمازحون  والأخالق والأ

ويتحدون ويتداخل������ون، وكل �شعب ينقل اإىل 

خر تقاليده وتاريخ������ه وملكاته الطبيعية،  الآ

فاملدنية التي عمل فيه������ا هذا العدد الكبري 

من املوؤازري������ن املختلفني لي�ش������ت اإذا عربية 

�رشف������ة، بل ه������ي بح�ش������ب النموذجات التي 

ت�شعب������ت بروحها واملحي������ط الذي كرت فيه 

يونانية وفار�شية و�شامية وم�رشية واإ�شبانية 

وهندية، ولكن اإذا وجب اأن يذكر لكل واحد 

نكار  ق�شط������ه من العمل ل ي�ش������ع املن�شف الإ

باأن ق�شط العرب منه كان اأعظم من غريهم، 

فل������م يكونوا وا�شطة لنقل هذه املدنية فقط، 

ينقل������ون اإىل ال�شعوب اجلاهل������ة يف اأفريقيا 

واإ�شباني������ا واأوروبا الالتيني������ة معارف ال�رشق 

ق�شى وعلوم������ه واخرتاعاته، بل  دن������ى والأ الأ

اأح�شنوا ا�شتخدام امل������واد املبعرثة التي كانوا 

يلتقطونها من كل م������كان، فمن جمموع هذه 

املواد املختلفة التي �ُشبَّت فتمازجت متازجاً 

متجان�ش������اً اأبدع������وا مدني������ة حي������ة مطبوعة 

بطابع قرائحه������م وعقولهم، وبف�شلهم تي�رش 

و�شط التي  �شالمية يف القرن الأ للح�شارة الإ

أيٍد اأخرى اأن تكون ذات وحدة  عاون������ت فيها ا

مو�شوفة، فالتقليد فيها حم�شو�ض ولكنه تقليد 

قدمني  �شاتذة الأ غري اأعمى، فاإن �شلط������ة الأ

بح������اث العلمي������ة والخرتاعات  ل متن������ع الأ

احلديثة، كم������ا اأن م�شه������د البدائع القدمية 

ودر�شها ل يحول دون انت�شار التفنن ولطافة 

بداع يف الخرتاع، ويف ال�رشق ن�شاأت هذه  الإ

املدنية وكانت دم�شق اإحدى مراكزها ومبعث 

أنوارها. ا

خالد بن يزيد ال�ساعر:

مراء ال�شعراء، ومنهم  عرف كثري م������ن الأ

موي، وق������د اأجمع كل من  خال������د بن يزيد الأ

أورد �شريته على مكانة �شعره وفحولته، ومن  ا

مثل������ة الكث������رية الدالة على عل������و كعبه يف  الأ

ال�شعر:

1- ملا لزم بيته قيل ل�ه: كيف تركت النا�ض 

ولزمت بيتك؟ قال: هل بقي اإل حا�شد نعمة 

أو �شامت بنكبة. ا

ومن �شعره قوله:
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نــعــمــٍة ذا  كــــنــــَت  اأن  اأتـــعـــجـــب 

ـــــــك فــيــهــا �ـــرصيـــٌف َمــهــيــُب؟ واأنَّ

ـــاعـــٍم ن مـــــن  املـــــــــوَت  ورَد  فـــكـــم 

وحــــــبُّ احلــــيــــاة اإلــــيــــه عــجــيــُب

اأجـــــــــــــــاب املــــــنــــــيــــــَة ملــــــــا دعـــــت

وَكـــرهـــًا ُيــجــيــُب لــهــا َمـــن يجيُب

ــقــتــه ذنـــــوبـــــًا مــــن اأنــفــا�ــســهــا ــس �

ـــــوُب ـــــْذَخـــــُر لــلــحــيِّ مــنــهــا َذن وُي

2- وقال خال������د يف رملة بنت الزبري بن 

العوام:

ليلٍة كــلِّ  رُي يف  ال�سَّ يزيُد  األي�َض 

ــْربــا ويف كـــلِّ يـــوم مـــن اأجــتــنــا ُق

اأحنُّ اإىل بنِت الزبري وقد عَدْت

و َنقبا بنا العي�ُض فرقا من ِتهاَمة اأ

قبلها كـــان  واإن  مــــاًء  نــزلــت  اإذا 

بــاردًا َعْذبا مليحًا وجدنا مــاَءه 

توُل خالخيُل الن�ساء ول اأرى

ُقْلبا ول  يجوُل  َخلخال  لَرملة 

فاإنني فيها  ـــْوِم  الـــلَّ عــلــيَّ  ـــوا  اأِقـــلُّ

ــــًة قلبا تــخــريَتــهــا مــنــهــم زبــــرييَّ

ا حلبها ام ُطــــرَّ ِحـــــبُّ بــنــي الـــعـــوَّ اأُ

اأخوالها كلبا اأحببُت  وِمن حبها 

3- وقال:

ك ال�رصُف العظيُم مع الغنى اإن �رصَّ

وتـــكـــوُن يـــوَم اأ�ـــســـدَّ خـــوٍف وائــال

يوم احل�ساب اإذا النفو�ض تفا�سلت

ثقال خفُّ الأ يف الوزن اإذ غبَط الأَ

تكن ول  املــمــاِت  بعَد  ملــا  فاعمل 

عن خط نف�سك يف حياتك غافاًل

اآثاره:

آثار خالد بن يزيد ُفقدت كما  اإن معظم ا

آثار غريه من اأعالم ح�شارتنا،  فقدت معظم ا

ولكن واإن �شكك بروكلمان يف �شحة ما ين�شب 

أنكر كل ذلك رو�شكا، فقد بقي  خلال������د، واإن ا

آثاره التي ل ينكرها عاقل ال�شيء الكثري،  من ا

ثار ما ه������و بخطه اأو مما ن�شخ  ومن هذه الآ

عنه كما جرت العادة، و�شاأذكرها واأبني مكان 

وجوده������ا اليوم يف الع������امل، فمعظم ما خلفه 

اليوم مبكتبات ومتاحف  قدمون حمفوظاً  الأ

العامل.

ر�شالة يف الكيمياء – موجودة اليوم   -1

يف الهند مبكتبة رامبو برقم 686/1

ال�رشيف������ة  ال�شناع������ة  يف  ر�شال������ة   -2

وخوا�شها – يف رامب������و �شمن جمموع رقمه 

16 كيمياء.

ر�شالة يف ال�شنع������ة، منها ن�شختان   -3

يف:

آ –املتح������ف العراقي يف بغداد – �شمن  ا

جمموع رقمه 203.

ب –طهران مبكتبة اأ�شغر مهدوي �شمن 

جمموع رقمه 725.
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ر�شال������ة ماريانو�������ض، يف ا�شتنب������ول   -4

برتكيا يف مكتبة الفاحت رقم 3227.

ر�شال������ة، يف القاهرة �شمن جمموع   -5

برقم 60 كيمياء وقد ن�شخت يف، ق/13ه�.

ر�شال������ة خالد بن يزي������د، يف بغداد   -6

مبكتبة املجمع العلم������ي �شمن جمموع برقم 

23 كيمياء.

خم�ض ر�شائ������ل خمتلفة موجودة يف   -7

طه������ران مبكتب������ة خانقاه نعم������ة اهلل، �شمن 

جمموع رقمه 145.

ق�شي������دة نظمها وه������ي بالكيمياء   -8

ويوجد فيها ن�شختان:

آ – واحدة يف ا�شتنبول مبكتبة جار اهلل  ا

�شمن جمم������وع برقم 1641 وقد ن�شخت يف، 

ق/8ه�.

خ������رى يف طهران مبكتبة اأ�شغر  ب- والأ

مهدوي ورقمها 339.

منظوم������ة يف الكيمياء موجودة يف   -9

باري�ض �شمن جمموع برقم 1/ب/62

لهي������ة  الإ ال�شنع������ة  يف  مق�ش������ورة   -10

ومطلعها:

عليك ب�سيء يف ال�سماوات �ساكن

ُيرمى به ال�سيطان اإن رام اأن يرقى

وه������ذا املخط������وط موج������ود يف ا�شتنبول 

مبكتبة اأحمد الثالث، �شمن جمموع ال�شنعة 

لهية برقم 1641. الإ

الق�شائ������د يف الكيمياء، موجود يف   -11

ا�شتنبول �شمن جمموع برقم 2254.

خم�ض ق�شائد، موجودة يف طهران   -12

مبكتب������ة اأ�شغر مه������دوي �شمن جمموع برقم 

725/1

ق�شي������دة كيميائي������ة موج������ودة يف   -13

ا�شتنب������ول، مبكتبة وهبي �شمن جمموع برقم 

2254/8

اإىل  الراهب  مريانو�������ض  مق������الت   -14

خالد بن يزيد يف الكيمياء

اختيارات خالد، ديوان يف الكيمياء   -15

مع مقدمة نرثي������ة، موجود يف مكتبة لله يف 

ا�شتنبول برقم 1613 كما ذكر بروكلمان

ديوان خالد يف الكيمياء، ويت�شمن   -16

ات�شاله باأ�شتاذه مريانو�ض الراهب، واحلوار 

ك�شري، مع  بينهم������ا فيما يتعلق بال�شنع������ة والإ

مقدمة نرثية، حققه فا�ش������ل خليل اإبراهيم 

يف املو�شل بالعراق.

م�شائل خلالد بن يزيد اإىل الراهب   -17

مريانو�ض، ون�شخها اخلطية موجودة يف:

- طهران مبكتبة خانقاه نعمة اهلل برقم 

145 وقد ن�شخت يف ق/12ه�

- طه������ران مبكتب������ة �شهيد عل������ي، �شمن 

جمم������وع برق������م 1749م وق������د ن�شخ������ت يف، 

ق/9ه�
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- وا�شنطن مبكتبة اجلي�ض الطبية، �شمن 

 A/71 جمموع برقم

- جامعة ليننغ������راد، �شمن جمموع برقم 

M S/1192/�رشقي

و�شية خال������د اإىل ابنه يف ال�شنعة،   -18

كان������ت م������ن ممتل������كات اخلاجن������ي تاج������ر 

ن يف  املخطوط������ات امل�رشي ال�شهري، وهي الآ

طهران مبكتبة مللي جمل�ض برقم 1616 وقد 

ن�شخت يف، ق/11ه�

لهية،  القول املفي������د يف ال�شنعة الإ  -19

موج������ود مبكتب������ة اجلامعة القاه������رة برقم 

.26189

أو ديوان النجوم،  فردو�ض احلكمة ا  -20

منظوم������ة م������ن 315 بيتاً يف عل������م الكيمياء، 

دباء،  ذكره يا قوت احلم������وي يف معجمه لالأ

ومطلعها:

الــــفــــرد الــــعــــلــــي  هلل  احلـــــمـــــد 

احلــمــد رب  الـــقـــهـــار  الـــــواحـــــد 

ــنــاعــة احلــكــمــاء يــــا طـــالـــبـــًا �ــس

خـــذ مــنــطــقــًا حــقــا بــغــري خــفــاء

وق������ال بروكلم������ان: اإن فردو�ض احلكمة 

كت������اب منف�شل عن دي������وان النجوم، ون�شخه 

اخلطية موجودة يف:

- دار الكت������ب امل�رشي������ة بالقاهرة برقم 

52/ كيمياء.

- مبكتبة الكرملي يف بغداد، وهي ن�شخة 

م�شورة.

- بغ������داد مبكتبة املجم������ع العلمي، وهي 

بعنوان ديوان خالد بن يزيد بال�شنعة، ورقمه 

12/كيمياء.

- بغداد مبكتبة املتح������ف �شمن جمموع 

باء  برقم 2123، وقد نقلت من مكتبة دير الآ

الكرمليني ببغداد.

- بغداد مبكتبة حمفوظ برقم 251.

- بريوت مبكتبة جامعة القدي�ض يو�شف 

برقم 255 وقد ن�شخت يف، ق/9ه�.

- طهران مبكتبة دان�شكاه �شمن جمموع 

رقمه 1205/2324.

- طه������ران مبكتبة ملك برقم 1545 وقد 

ن�شخت يف، ق/7ه�.

كتاب الرحمة.  -21

كت������اب يف الكيمي������اء، موج������ود يف   -22

أم القرى مبكة املكرمة برقم 237. جامعة ا

ابن  ذكره  )احل������رارات(  املحررات   -23

الندمي يف الفهر�شت.

ال�شحيفة الكبري، ذكره ابن الندمي   -24

يف الفهر�شت.

ال�شحيف������ة ال�شغ������ري، ذك������ره ابن   -25

الندمي يف الفهر�شت.

ال�رش البديع يف الرمز البديع، وهو   -26
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يف علم املنطق وقد ذكره ياقوت احلموي يف 

دباء. معجم الأ

ه������ذه ملحة �رشيع������ة عن خال������د بن يزيد 

أ�ش�������ض اأول مكتبة يف  م������ري العامل، ال������ذي ا الأ

مويني، عا�شمة اأول دولة  دم�ش������ق عا�شمة الأ

عربية واإ�شالمية. 

عالم للزركلي. االأ  -1

�سالمية لزهري حميدان. اأعالم احل�سارة العربية االإ  -2

�سفهاين. بي الفرج االأ غاين الأ االأ  -3

ثار الباقية للبريوين. االآ  -4

دباء يف دم�سق – للخربوطلي. طباء االأ اأعالم االأ  -�

البيان والتبيني للجاحظ.  -�

تاريخ الطربي.  -�

خطط ال�سام ملحمد كرد علي.  -�

خبار البن قتيبة. عيون االأ  -�

ندل�سي. 10- العقد الفريد البن عبد ربه االأ

11- الفهر�ست البن الندمي.

حمد عي�سى. طباء الأ 12- معجم االأ

13- معجم املوؤلفني لعمر ر�سا كحالة.

14- مروج الذهب للم�سعودي.

دباء لياقوت احلموي. �1- معجم االأ

�1- مقدمة ابن خلدون.

�1- املقفى الكبري للمقريزي.

�1- الوفيات البن خلكان.

امل�صادر واملراجع

¥µ



دللة املائدة الجتماعية والثقافية 

العــــــدد 535 ني�ســـــان  3��2008

 

ن�ش������ان وثقافته ونظم������ه الجتماعية يف جميع  كرث الهتم������ام بدرا�شة الإ

املجتمع������ات الب�رشية تقريب������اً، ما�شيها وحا�رشه������ا، ومتَّ التعبري عن اجلانب 

  التي تناولت –
)1(

�شاطري واحلكايات الدينية الكب������ري من هذا الهتمام يف الأ

جنازات  ، وو�شف »بع�ض الإ
)2(

اأحياناً- مغامرات بحثه عن ال�شتقرار واخللود

دوات والفنون املفيدة،   الثقافية البارزة، كاكت�شاف الن������ار اأو �شناعة بع�ض الأ

 )وكثرياً 
)3(

وىل للتقنيات املختلفة امل�شتخدمة يف اإنتاج الطعام« أو البدايات الأ ا

اأ�ستاذ يف جامعة ال�سوربون )باري�ض( 

العمل الفني: الفنان د. حممد غنوم

داللة املائدة االجتماعية والثقافية 

من خالل ال�شعر اجلاهلي

أنرثوبولوجية(اأنرثوبولوجية(أنرثوبولوجية( )قراءة 

❁

❁

˜

د. بركة بو�شيبةد. بركة بو�شيبة
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أبناء املجتمع اأمناط �شلوكهم املقبولة  ما تعلم ا

واملرفو�شة اجتماعياً من املعتقدات املرتبطة 

بتل������ك القوى الكونية املهيبة التي تلف الفكر 

ن�شاين وت�شيطر عليه. الإ

ومن ي�شتقرئ ال�شعر اجلاهلي يف تعامله 

�شاطري والزجر، والكهانة،  مع »املعتقدات والأ

والقياف������ة، واحليوان������ات والو�شم واملحالت، 

وكل ما له �شلة باحلي������اة البدائية والعادات 

 
)4(

والتقاليد التي كانت حتل حمل القوانني«

 )5(
يجده يعر عن حياة حافلة بهذه املعتقدات

أ�شكالها وبا�رشتها  التي حيتها اجلاهلية بكل ا

يف جمالتها املختلفة، وحكمتها يف ت�رشفاتها 

وم�شريه������ا، فجرى بع�شها جمرى الديانات، 

وبع�شه������ا جمرى الع������ادات وال�شطالحات، 

وبع�شها جم������رى اخلراف������ات اإىل اأن اأبطلها 

�شالم، وقد بقي هذا العتقاد حتى ع�رش  الإ

�شالميني  متاأخر، واتخ������ذه بع�ض ال�شعراء الإ

رمزاً لل�������رشف والرفعة وعل������وِّ املنزلة لقول 

املثقب العبدي:

مــــّر طعمه  
)6(

الــــــــّدم، بـــاحـــرّي 

)7(
اإذا عــ�ــضّ وهــــّر يـــربي الــكــلــب 

أ�شلوب  �شلوب والعتق������اد حدد ا به������ذا الأ

هداف  حياة عرب اجلاهلية واملثل العليا والأ

فراد، ور�شمت به معامل  التي ي�شتجيب لها الأ

ال�شخ�شي������ة احلقة وم�شتوى تفكريها وجملة 

بهة والفتخار  الق�شاي������ا التي ت�شغله������ا؛ كالأ

أنواع ال�شل������وك الثقايف  واخلل������ود وح������ددت ا

والجتماع������ي الذي جت�ش������ده وتكافئ عليه 

معنوياً كالكرم، وال�شجاعة، واإغاثة امللهوف، 

وذلك الذي تنبذه وحترمه، واأحاطته بحقل 

م������ن املوانع، ترتبط اأحياناً مبعتقدات دينية، 

بينت حدود اإمكانية ابتعاد الفرد عن املعايري 

الثقافي������ة لل�شل������وك والقواع������د املتبعة، وما 

يجب اتخاذه حيال الف������رد الذي يك�رش هذه 

القواعد.

ولع������لَّ ال�ش������وؤال ال������ذي يواجهن������ا ونحن 

ن�شتقرئ دللة املائدة الجتماعية والثقافية 

هو: ملاذا حر�ض ع������رب اجلاهلية على هذه 

الرت�شيمات الثقافي������ة التقليدية التي برزت 

كثرياً يف مظاهر املائدة ؟

بقاء على  وهل هناك رغب������ة �رشيحة لالإ

ه������ذا ال�شي������اق املتع������ارف عليه م������ن خالل 

ممار�شات تطبيقية يف مظاهر خمتلفة؟

�شئل������ة، نورد قول  جابة عن ه������ذه الأ لالإ

ال�شاع������ر لبيد ب������ن ربيعة العام������ري للتمثيل 

لبع�ض املظاهر وال�شلوكات النابعة من ثقافة 

هذا املجتمع:

اأيــ�ــســار دعــــوت حلتفها وجــــزور 

َبـــغـــالـــٍق ُمــتــ�ــســابــٍه اأجــ�ــســامــهــا
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ــٍل ُمــطــِف اأو  لــعــاقــٍر  بــهــن  اأدعــــــو 

حِلاُمها اجلميِع  جلــريان  ُبــِذلــْت 

كاأنا اجلنيب  واجلــار  فال�سيف 

اأْه�ساُمها �سبا  ُمْ ُتبالة  هبط 

ــــٍة طـــْنـــاب كــل َرِذيَّ تــــاأوي اإىل الأ

)8(
اأهدامها قال�ُض  البلية  مثل 

تــنــاوحــْت الـــريـــاح  اإذا  ــون  ويــكــلِّ

)9(
اأْيتاُمها واِرعا  �سَ ــدُّ  ُتَ ُخلجًا 

ولية يف هذا  تثبت عنا�رش ال�شتق�شاء الأ

أو الوليمة  النموذج، اأن ما يرافق هذه املائدة ا

من �شلوك، وما يوؤمن به اأ�شحابها من قيم، مل 

تكن اإل تفاخراً وتباهياً، لياأكل منها الغرباء 

وال�شيفان واجلريان دون اأن يكون له ن�شيب 

ن ثقافة املجتم������ع حترم عليه ذلك،  منها، لأ

ويكفي������ه منها احلديث وح�ش������ن الذكر الذي 

ينعم به دون القوم.

ويرى عبد امللك مرتا�ض اأن »طقو�ض هذه 

املائ������دة العجيبة كان������ت مرتبطة باملعتقدات 

البدائية  والتقالي������د الجتماعي������ة  الوثني������ة 

وال�شل������وك اجلاهل������ي ال������ذي ينه�������ض على 

التفاخ������ر والرثاء وامل������ن«)10( وكذا يف قول 

عروة بن الورد:

ى َغرُي َخاِلِد  اأحاِديٌث َتبَقى والَفَت

)11(
ِ ريَّ ى هاَمة َفوَق �سُ ْم�سَ اإذا ُهَو اأَ

�رشاف و�ش������ادة القوم كانوا  ويب������دو اأن الأ

داب  اأكرث حر�شاً على هذه الثقافة بل هذه الآ

خالل بها ي�شتوجب  ن الإ الواجب مراعاتها، لأ

ة التي  هان������ة واملذمَّ العق������اب املعنوي؛ اأي الإ

أمل يهج احلطيئة  �شتظل تالحقه مدى الدهر، ا

الزبرقان ويَ�ِشُمُه بالبخل والعجز، بهذا البيت 

ال�شعري الذي لنزال نردده اإىل اليوم:

ِلُبْغَيِتها  َتـــْرَحـــْل  ل  امَلـــكـــاِرَم  َدِع 

ي اِعُم الَكا�سِ ْنَت الطَّ ك اأَ َواْقُعْد َفاإنَّ

ف�ش������كاه اإىل عمر بن اخلط������اب )ر�ض(، 

فلما �ش������األ عن ذلك ح�شان ق������ال: »مل يهجه 

، وكذل������ك كان معاوية 
)12(

ولكن �شل������ح عليه«

ير�شي ال�شعراء بال�شالت لدرء هذا اخلطر 

ح������ني قال: »ما اأهون واهلل عليك اأن ينحجر 

هذا يف غار، ثم يقطع عر�شي علي ثم تاأخذه 

)13(
العرب فرتويه«.

بقاء على  ولعل هناك رغب������ه �رشيحة لالإ

�شا�شي املتع������ارف عليه من  هذا ال�شي������اق الأ

خالل تل������ك املمار�ش������ات، اأما م������ا يقابل به 

ال�شي������ف م������ن مظاهر الرتحي������ب والبتهاج 

وح�شن ا�شتقبال وتعجي������ل الطعام، واختيار 

اأج������وده وحمادثته على املائ������دة، فما هي اإل 

ممار�شات ثقافية يحر�ش������ون على حمايتها 

ون�رشه������ا، باعتباره������ا الثقاف������ة التي ترافق 

تفكريه������م الرام������ي اإىل الرفع������ة واخلل������ود، 

م�شفوع������ة بالتناف�ض التفاخ������ري على جميع 
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امل�شتوي������ات واملرات������ب الجتماعية للح�شول 

به������ة والرفعة التي مل  عل������ى ال�شيادة اأو قل الأ

تكن اأمراً �شهاًل، كما قال الهذيل:

ــِم ــّل ــاْع ـــيـــاَدَة الـــَقـــْوِم َف ـــاإّن �ـــسِ و�ـــس

ـــْعـــَداٌء َمــطــالــُبــَهــا َطــِويــُل ــا �ـــسَ ــَه َل

ـــنَّ َتُ ومْل  ـــوَد  َتـــ�ـــسُ ْن  اأَ َتـــْرُجـــو  اأَ 

)14(
َعِة الَبخيُل؟ َوَكْيَف َي�سوُد ذو الدَّ

وحتليل الدوافع الكامنة حتت اأي ن�شاط 

فراد اأو اجلماعات كالكرم و�رشب  يقوم به الأ

اخلمر، والغزو، وال�شلب -دون ا�شتبعاد التاأثري 

الجتماع������ي- يرز دور العامل التناف�شي، اإذ 

بل واإطعام ال�شيفان  يلجاأ الكرام اإىل نحر الإ

واجلريان، وخو�ض املعارك، وح�شور النوادي 

وجمال�������ض ال�������رشاب، لي�شت ه������ذه اإل اإحدى 

املقومات ال�شخ�شية احلقة التي ل ينالها اإل 

ال�رشفاء، وحني يعت������ز طرفة بهذا احل�شور 

الدائ������م يف كل مظهر من مظاه������ر ال�شيادة 

املتع������ارف على ثوابتها يكون قد ج�شد ثقافة 

دت فيه ما يجب اأن يكونه  جمتمع������ه التي حدَّ

وكيف يكونه؟ عندما قال:

الـــّتـــالع مافة ولــ�ــســُت بــَحــالل 

اأرفِد القوُم  ي�سرتفِد  مَتى  ولكْن 

فاإن تبغني يف حلقة القوم تلتقي

ني يف احلوانيِت ت�سطِد واإن تلَتم�سْ
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واإْن َيلتق احليُّ اجلميُع ُتالقني 

)15(
ِد اإىل ِذْرَوة البيت ال�رصيف امُل�سمَّ

وق������د ي�شتخ������دم غريه، كعن������رتة، الطريق 

نف�ش������ه للو�ش������ول اإىل هذا املبتغ������ى لينال به 

اخلل������ود وح�ش������ن الذكر، ولك������ن عامل الدم 

الهجني مينعه ويحول بينه وبني الرتقاء اإىل 

تلك املنزلة الت������ي اأحيطت مبوانع من ثقافة 

هذا املجتمع وحني قال:

فــــــاإذا �ـــرصبـــت فـــــاإن مــ�ــســتــْهــِلــك

مـــال وِعــر�ــســي وافـــــٌر مل يــْكــِلــم

واإذا �سَحْوُت فما اأق�رصِّ عْن ندًى

وتكّرميي �سمائلي  علمِت  وكَما 

ني اأنَّ هَد الوقيعة  ُيْخربِك من �سَ

)16(
اأغ�سى الوَغي واأعّف عند املْغنِم

أراد اإبراز ما تت�شف به نف�شه من   فاإن������ه ا

�رشوط ال�شي������ادة املتعارف عليه������ا: من عفة 

وكرام������ة وح�شن خلق، ولك������ن ثقافة املجتمع 

ترف�������ض كل ما ميار�ض من �شلوك اإل اإذا كان 

أما الهج������ني مثله ل يقبل  م������ن �شيد �رشيف، ا

ن النظام الجتماعي ل  منه مهما عم������ل »لأ

يظهر من ق������وى كونية خارجي������ة، ولكن من 

ده قيم  ن�شاين الذي تع�شّ اأمناط ال�شل������وك الإ

وتقالي������د اجلماعة«)17(، ه������ذه هي ثقافة 

املجتمع التي حر�ض ال�شعراء على جت�شيدها 

وعّروا عنها يف كثري من ق�شائدهم، كاملهلهل 

يف رثاء اأخيه:

ُكليٍب مــن  عـــدًل  لي�َض  اأن  على 

الــيــتــيــَم عـــن اجلــــزوِر اإذا طـــرد 

كليٍب مــن  عـــدًل  لي�َض  اأن  على 

املـــجـــرِي جــــــريان  �ـــســـيـــَم  مــــا  اإذا 

كليٍب مــن  عـــدًل  لي�َض  اأن  على 

اخلـــــدوِر مـــبـــاأة  خــــرَجــــْت  اإذا 

كليٍب مــن  عـــدًل  لي�َض  اأن  على 

مـــــوِر الأ اأعـــلـــَنـــْت نـــوى  مـــا  اإذا 

كليٍب مــن  عـــدًل  لي�َض  اأن  على 

الــثــغــوِر اإذا خــيــَف املــخــوف مــن 

كليٍب مــن  عـــدًل  لي�َض  اأن  على 

)18(
املـــثـــرِي املــثــار عــلــى  اإذا وثـــب 

وت������رز ه������ذه الثقافة يف �شع������ر اخلن�شاء 

بو�ش������وح يف رثاء اأخيها �شخر، كما ترتّدد يف 

�شعر غريها:

حـــّمـــال األــــويــــة، هـــّبـــاط اأوديــــة

ــاد اأنـــديـــة، لــلــجــيــ�ــض جـــّرار ــّه �ــس

مــلــجــاء طاغية راغـــيـــة،  نـــّحـــار 

)19(
جّبار للعظم  عانية،  فّكاك 

فاجلود والكرم واإب������اء ال�شيم، وال�رشف 

وحماية احلم������ى واإجارة امل�شتج������ري واإغاثة 

امللهوف متثل اأجزاء من كيانها املتكامل كما 

ت�شكل بال�رشورة اأجزاء لزمة من ثقافة عرب 



دللة املائدة الجتماعية والثقافية 

3�1 العــــــدد 535 ني�ســـــان  2008

أ�شاليب ال�شلوك  اجلاهلية، وما تقدمه م������ن ا

الثق������ايف والجتماعي هو ا�شتجابات ل مفر 

فراد. منها من التاأثري الثقايف يف الأ

ويف مظه������ر املائ������دة الجتماعي �شلوك 

ال  عان������ة املعوز والفق������ري وال�شّ ح�ش������اري لإ

وال�شعيف وتقدمي م������ا يتبلغ به الطريق من 

طع������ام و�رشاب ول������و كانت �رشبة ل������نب، اأحد 

مظاهر املروءة، وملّا ي�شطدم بحتمية الواقع 

القا�شي������ة يف بادية �شحيحة بال������زاد، وحياة 

أنها ل  قائمة على الرتح������ال والتنقل، يدرك ا

متر هذه احلال دون انعكا�شات على العن�رش 

الجتماعي ال������ذي ي�شعر باأثره احلا�شم على 

رامل والبوؤ�شاء  م�شتوى معا�ض اليتام������ى والأ

أي�ش������اً اأن زاده معر�ض  وال�شائل������ني، ويعرف ا

نه  للنف������اد ل������ذا كان يقري ال�شي������ف اليوم لأ

يام  �شي�شط������ر اإىل اأن ي�ش������اف يف يوم من الأ

حدوثة وطيب  ن������ه كان كلف������اً بح�ش������ن الأ ولأ

الذكر والثناء، كما قال حامت:

ورائـــــح غــــــاٍد  ــــــال  امل اإن  اأمـــــــــاوي 

)20(
حاديث والذكر ويبقى من املال الأ

وكان������ت نف�������ض العرب������ي ت�شع������د ب�شعادة 

املحتاج، واإطعام اجلائع واإغاثة امللهوف، كما 

نراه يف مدح زهري اأحد اأجواد العرب:

اإذا ال�سنة ال�سهباء بالنا�ض اأجحفت

كل ونال كرام املال يف احلجرة الأ

راأيت ذوي احلاجات حول بيوتهم

البقل اإذا نبت  قطينا بها حتى 

هنالك اأن ي�ستخبلوا املال يخبلوا

)21(
واإن ي�ساألوا يعطوا واإن يي�رصوا يغلوا

وكان امل������ال يف نظرهم و�شيلة اإىل احلياة 

ال�رشيف������ة وك�شب املحامد، ل������ذا عابوا على 

بع�شه������م الدع������وة اإىل حفظ������ه »فقد عاب 

ن������ه اأو�شى بنيه،  بع�شه������م قي�ض بن عا�شم لأ

فكان اأكرث و�شيته اأن يحفظوا املال، والعرب 

أوا كرثة   ورا
)22(

ل تفع������ل ذلك وتراه قبيح������اً«

آه و�شيلة من و�شائل  اإنف������اق حامت تبذي������را ورا

ال�شيادة:

ْد فاْقَت�سِ مالك  اأْهلكَت  يقولون 

)23(
َدا يِّ وما كنُت لول ما تقولوَن �سَ

ويبدو اأن ه������ذه املمار�شات الجتماعية، 

ت�شتجيب ل�رشورات نف�شية العربي، ول�شياق 

اجتماعي ناجت عن ثقافة اجتماعية ي�شتحيل 

احلي������اد عنها لرتباطه������ا بتفكريه احلري�ض 

على اخللود بنبل الفعال وجميلها، كما يظهر 

من ق������ول عمر بن اخلط������اب )ر�ض( عندما 

ا�شتن�ش������د اأحد اأولد هرم ب������ن �شنان مدائح 

أبيه »اإن������ه كان ليح�شن فيكم القول  زهري يف ا

فق������ال: واهلل ونح������ن كنا نح�شن ل������ه العطاء 

فقال عمر: قد ذهب ما اأعطيتموه وبقي ما 

)24(
اأعطاكم.
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�شواق املو�شمية اإىل  وقد اأدت التجارة والأ

خر  �رشورة انفتاح وا�شع النطاق على ثقافة الآ

)الهند وفار�ض وال�شام( ولكن هذا النفتاح مل 

يجعلهم ين�شلخون ع������ن ثقافتهم على الرغم 

آثاره������ا يف �شلوكهم، كتلك  م������ن وجود بع�ض ا

كل، كنب������ذ ال�رشه  املتعلق������ة ببع�������ض اآداب الأ

كل، وال�رشب يف اأواين الذهب  والنه������م يف الأ

طعمة كاخلبي�ض  والف�شة، و�شناعة بع�ض الأ

والفال������وذج، هذا النفتاح املع������ر عن ثقافة 

خ������ر واملتزام������ن م������ع املمار�ش������ة املطلقة  الآ

 هو اإثبات لدور املائدة 
)25(

وحت������ى التفاخرية

الجتماعي، وخري ما ميثل نهجهم يف الكرم 

أنه ل ي�شتحق اخلري  أب������ي ذئيب الهذيل ا قول ا

اإن اأطع������م �شيفه ق�رش املقل وهو ي�شتطيع اأن 

يقدم قمحاً:

نازلهم اأطــعــمــت  اإن  ي  درِّ درَّ  ل 

)26(
قرف اجلنّي وعندي الرب مكنوز

جواد خا�شة  ه������ذا ال�شلوك الذي تبعه الأ

والعرب عامة هو تعبري عن ممار�شات ثقافية 

تيانها،  آمن������وا بها وكر�ش������وا كل جهوده������م لإ ا

خرين يف كل ما يقدمه من طعام،  متحدين الآ

خرين، وثمة  حتى لو كان مذموماً يف نظر الآ

وج������ه اآخر له������ذه الثقافة الت������ي مار�شها يف 

واين  مائدته، عند تقدمي طعامه واختيار الأ

والقدور ذات احلج������وم الكبرية للدللة على 

اأن ثقافة هذه املائدة مل تخل من ذلك التفكري 

ال������ذي كان ي�شغله، فتحدى به الزمن، ليبقى 

خ������ر وثقافته  ذك������ره خال������داً وحتدى ب������ه الآ

ليحاف������ظ على قيمه وتقالي������ده، رغم تعقيد 

املعا�ض الجتماع������ي وا�شطدامه ب�رشورات 

الواقع القا�شية، وهو من ناحية اأخرى �شلوك 

ح�شاري يت�شامن فيه اجلميع يف هذه البيئة 

ال�شحراوية.

ول اأظ������ن هذا البعد الجتماعي الثقايف 

اإل تعب������رياً دقيقاً عن بني������ة املجتمع العربي 

يف اجلاهلي������ة، تظه������ر في������ه �شخ�شياته������م 

وخ�شو�شياتهم الثقافية يف كل فعل يرجعون 

فيه طوعاً اإىل ممار�ش������ة ت�رشفاتهم اليومية 

يف كل منا�شب������ة »وكاأن النظ������ام الجتماعي 

فراد  الطريقة الت������ي ت�شور �شخ�شي������ات الأ

املختلفة، عندما تقبل وترتجم تعاليم الثقافة 

اخلا�شة به������ا، وتتعلم كيف تقوم باملمار�شات 

، باعتبارها 
)27(

امل�شدق عليها من اجلماعة«

مثال  مب������داأ حتقيق ال������ذات، عن طري������ق الأ

أو ال�شلوك يف تقدمي الطعام والكرم  وال�شعر، ا

كما يحدده هذا البيت:

واإن لعبد ال�سيف من غري ذّلة

)28(
وما ل اإل تلك من �سيم العبد

وبه������ذا تقدم املائدة معطي������ات ثابتة من 

املعتقدات، والقيم والتقاليد املتبعة واملوروثة 

الت������ي ل تتعدى ما يعتر عريق������اً مقد�شاً يف 

نظر املجتمع. 
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ن�سان العاري، الفكر  يراجع ليفي �سرتاو�ض: امليثولوجيات: النيء واملطبوخ، من الع�سل اإىل الرماد االإ  -1

املتوح�ض.

ي���رى عل���ي البط���ل: اأن الهدف من رحل���ة ال�ساعر اجلاهلي عل���ى ناقته الو�س���ول اإىل ال�سم�ض لنيل   -2

اخللود كما هو احلال يف رحلة جلجامي�ض البابلية.

ندل�ض بريوت  ال�س���ورة يف ال�سع���ر العرب���ي حتى القرن 2 الهج���ري )درا�س���ة يف اأ�سولها وتطوره���ا( دار االأ

ط1��1/2، �ض123.

نرثوبولوجيا )اأ�س�ض نظرية وتطبيقات عملية(، ط1��2/3، دار املعارف، مب�رش،  حممد اجلوهري: االأ  -3

�ض�4.

عب���د امللك مرتا�ض: ال�سبع معلق���ات مقاربة �سيمائية / اأنرثوبولوجي���ة لن�سو�سها من�سورات احتاد   -4

الكتاب العرب دم�سق ���1، �ض11.

ع�س���ى يف �سناعة  اأح�س���ى القلق�سن���دي ه���ذه املعتق���دات و�سماها: اأواب���د العرب، يف كتاب���ه �سبح االأ  -�

ن�ساء ج1، �ض��3. االإ

اإ�سارة اإىل اأن دماءهم ت�سفي من داء الكلب اإذا �سقيت للم�ساب.  -�

اأنور اأبو �سويلم: درا�سات يف ال�سعر اجلاهلي، دار اجليل بريوت، دار عّمار، عمان. �ض�0.  -�

تبال���ة: مو�س���ع ببالد اليمن ي�رشب املثل بخ�سبه، الرذية: الناق���ة املتاأخرة بال�سري ل�سعفها. البلية:   -�

الناقة التي ت�سد اإىل قرب �ساحبها حتى موتها.

لبيد بن ربيعة: الديوان، دار �سادر. بريوت، �ض ��1.  -�

10- عبد امللك مرتا�ض: ال�سبع معلقات، �ض�34.

11- عروة بن الورد: الديوان، دار اجليل بريوت، دار عّمار، عمان،�ض�3.

حياء للعلوم، بريوت، �ض�20. 12- ينظر ابن قتيبة : ال�سعر وال�سعراء، دار االإ

13- درا�سات امل�ست�رشقني حول �سحة ال�سعر اجلاهلي: تر. عبد الرحمان البدوي، دار العلم للماليني، 

14- اجلاح���ظ : البي���ان والتب���ني، ج1، حتقي���ق و�رشح عبد ال�س���الم ه���ارون، ط1���/3. مكتبة اخلاجني 

بالقاهرة، ومكتبة الهالل بريوت، �ض��2.
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أو ليكتب، مثقف فل�شطيني اأقام  أ ا ق������د يجل�ض ع�رش �شاعات متوا�شلة ليقرا

يف �شوري������ة معظم �شنوات عمره ال�شبعني، حتى �ش������ار معاوناً لوزير، وع�شواً 

هم، هو تاأليفه  �شيا�شي������اً يف حركة ال�شرتاكيني العرب، لكن اإجنازه الكبري، والأ

الكتب ال�شيا�شية بخا�شة، التي تتمحور حول هموم عربية راهنة، منها ماأ�شاة 

الع������رب العراقيني، مما دعا اأحد املتابعني اإىل و�شف������ه باأنه مو�شوعة ثقافية 

متنقلة.

باحث �سوري 

حمدان حمدان: مو�سوعة ثقافية

❁

❁

˜

��إعدعد��د: عادل �د: عادل �أبو �شنببو �شنب
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ي�شعدن������ا اأن يكون ح������وار هذا ال�شهر مع 

املو�شوعي حمدان حمدان: 

 اخلروج من فل�سطني

- املولد والن�ساأة والدرا�سة؟ 

• ولدت يف العام 1938 يف مدينة طريا 

ول  الفل�شطينية وكنت ق������د اجتزت �شف الأ

أزيز الر�شا�ض ودوي  ابتدائي، عندما ب������ات ا

القناب������ل يهز اأرجاء املدين������ة ومل يكن عمري 

ي�شمح يل اأن اأفهم ما الذي يدور، لكنني كنت 

أتذك������ر اأحياناً جملة للح������اج اأمني احل�شيني  ا

أ�شتاذ العربية  ظل يردده������ا على م�شامعن������ا ا

وهي ت�ش������دد على توكيد وطن������ي: »فل�شطني 

عربي������ة و�شتبق������ى عربية ل������و اأطبقت عليها 

ر�ض«. �شعوب الأ

أولئك اليهود  ر�ض، ا كان يعني ب�شعوب الأ

الذي������ن جتمع������وا فعاًل م������ن �شت������ات �شعوب 

ر�ض، واأن املعارك دائرة بني الثوار العرب.  الأ

وامل�شتوطنني الغرباء.

كانت ولدتي يف فل�شطني التي هي ولية 

من وليات ب������الد ال�شام الكرى، لكن ن�شاأتي 

كان������ت يف �شوري������ة مركز الولي������ات يف بالد 

ال�شام.

هاجرت م������ع عائلتي والدت������ي واأخوتي، 

حيث كان والدي مازال �شجيناً يف �شجن عكا 

�شباب تتعلق باقتناء ال�شالح، حيث  ال�شهري، لأ

حكمت عليه حمكمة اإنكليزية يف العام 1947 

مدة �شبع �شنوات حليازته م�شد�شاً حربياً مع 

طلقاته.

كان طريقنا الطويل كما اأذكر، ويف �شيارة 

ردن  �شاحنة مع جموع عائالت اأخرى، عر الأ

ومن خالل جبل الع������رب اإىل دم�شق وهناك 

توزعن������ا يف ال�شواحي، وكان ن�شيب عائلتي 

م������ع خالتي وزوجها واأولده������ا.. اأن نقيم يف 

بيت عربي كب������ري يف قرية عربني، وبعد اأقل 

م������ن �شنة، كان زوج خالتي يعمل ك�شائق على 

حافلة للركاب )مرجة-�شي������خ( فتدبر اأمرنا 

يف الرحي������ل من عربني اإىل ح������ي قريب من 

جام������ع ال�شيخ حمي الدي������ن، وبعدها باأ�شهر 

فراج ع������ن والدي واأطلق �رشاحه  قليلة مت الإ

م������ن �شجن عكا لظروف احلرب الدائرة بني 

الع������رب واليهود، وقد التحق والدي بنا، بعد 

اأن كاب������د امل�شقة الك������رى يف ا�شتدلله على 

مكان وجودنا

حت�سيل العلم..

• بالن�شبة يل فق������د �شاعت �شنة درا�شية 

كامل������ة ، ولكن التعوي�ض عن هذه ال�شنة كان 
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أبلغتهم اإدارة  مفاجاأة بالن�شب������ة لعائلتي حني ا

أك������ون يف عداد  املدر�ش������ة باأنن������ي اأ�شلح اأن ا

ال�شف الثالث ابتدائي بعد اختبار �شخ�شي 

�شاتذة.  من الأ

دم�ش������ق  مدار�������ض  ن�ش������اأت يف  وهك������ذا 

عدادي������ة والثانوي������ة ثم اإىل  البتدائي������ة والإ

التح�شيل اجلامعي، حي������ث بقيت يف جمال 

الرتبي������ة والتعلي������م التابعة )لالون������روا( مدة 

ت�ش������ع �شنني بعدها انتقل������ت اإىل جمال العمل 

احلكوم������ي يف ال������وزارات وال�������رشكات وذلك 

ل�شلة اخت�شا�شي بالعمل احلكومي كخريج 

جتارة- ق�شم املحا�شبة.

ق�ستي مع التاأليف

التاأليـــف  مـــع  اإذن  ق�ستـــك  هـــي  مـــا   -

الكتابي؟ 

أري������د اأن اأحك������ي ل������ك ق�شت������ي م������ع  • ا

الخت�شا�ض اجلامعي، فكما هي العادة كنت 

أق������ف مع ال�شف  اأحم������ل اأوراقي املطلوبة وا

داب يف ديوان اجلامعي، وكان  املقابل لكوة الآ

ذل������ك يف العام 1958، وق������د نظرت فاألفيت 

جمع������اً متجمهراً م������ن اأ�شدقائي –اأ�شحاب 

البكالوري������ا اجل������دد- باجتاه ك������وة التجارة، 

ن ال�رشكات  فاأقنعوين ب�ش������واب الختيار، )لأ

والوزارات تتعاقد �شلف������اً مع طالب التجارة 

حتى قبل التخرج( غري اأن ولعي الفطري كان 

دب وال�شعر والتاريخ.. فاآثرت اأن  دائماً يف الأ

اأغادر ذلك الولع باجت������اه اخت�شا�ض علمي 

ي�شتجيب ل�������رشورة الع�رش. وهك������ذا كان.. 

اإل اأن ان�شجامي م������ع هذا الخت�شا�ض كان 

أربع �شنوات التجارة  أنني قطعت ا �شعيفاً ولو ا

بتقدير جي������د اإل اأن الن�شجام ظل مفقوداً، 

ولهذا كنت يف العط������ل ال�شيفية تراين مكباً 

على كتب التاريخ وال�شيا�شة ب�شورة خا�شة، 

كما ت������راين مكباً عل������ى مطالع������ة الروايات 

أكاد اأزعم، باأنه ما  العاملية والعربية، حت������ى ا

أدبياً  من كتاب جديد يف مرحلته، �شواء كان ا

أو �شيا�شياً ، تاريخياً، اإل وهرعت ل�رشائه من  ا

ح�شاب م�رشويف ال�شخ�شي.

�شالمي  كانت قراءاتي للتاريخ العربي والإ

من كري������ات اهتماماتي كم������ا اأنك تراين ل 

اأق�رش يف ق������راءة تاريخنا الو�شيط واحلديث 

أما ق������راءة الكتب املت�شلة بع�������رش النه�شة  ا

ورموزه������ا الكب������ار، كانت تن������ال مني واجب 

اجله������د ف�شاًل عن ق������راءات فكرية فل�شفية 

أدبي������ة باأقالم عمالق������ة �شغلوا  و�شيا�شي������ة وا

الع�������رش، مارك�������ض وماوت�شي تون������غ و�شارتر 
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وكاف������كا وبريخت وهيغ������ل وهيدجر وجنيب 

وال�شباع������ي وعفل������ق  والقدو�������ض  حمف������وظ 

وم�شطفى ال�شباع������ي.. واملذكرات ال�شادرة 

أمث������ال خالد العظم  ع������ن �شيا�شيني كبار من ا

ومردم بك واأكرم احلوراين وح�شنني هيكل.. 

أن�شتن������ي الذاكرة اإياهم  اإ�شاف������ة اإىل اآخرين ا

على عظمتهم وعلو �شاأنهم.

خر، اأي العامل  هذا ما اأخذين اإىل العامل الآ

رق������ام واملحا�شبة، ويف راأيي  امل�ش������اد للغة الأ

فاإن العامل الذي �شبحت فيه، كان البحر واأما 

�شواه ف�شاقية.. 

- مـــا هـــي املنا�ســـب التـــي تقلدتهـــا وهل 

كان حلمك اأن تتفرغ للكتابة؟

ن�شاء العربي يف ال�شفوف  • كانت مادة الإ

عدادية والثانوي������ة، تاأخذنا اإىل مناف�شات  الإ

�شاخنة يتب������ارى فيها الطالب وي�شجع عليها 

أ�شاتذة اللغة العربي������ة، واأذكر مو�شوعاً عن  ا

الع������دوان الثالثي على م�������رش، كان مطلوباً 

يف ال�شف العا�رش )ثان������وي(، واأن مو�شوعي 

ول، وك������م فرحت  يف ه������ذا العن������وان، كان الأ

أ�شتاذ امل������ادة على م�شامع  لقراءت������ه من قبل ا

�شتاذ  أ�شبوع وج������دت اأن الأ ال�ش������ف، وبع������د ا

أه على م�شامع طالب املدر�شة يف  نف�ش������ه يقرا

الباحة العامة، مع الت�شفيق والهتاف، ومنذ 

ذلك احلني ق������ررت اأن اأكتب يف املو�شوعات 

ال�شاخنة ومل تبخل علي �شحف ذلك الزمان، 

م������ن ن�رش مق������الت يل اأو خواطر، اأذكر منها 

�شحيفة الراأي العام وجملة الدنيا و�شحيفة 

ال�شام للمرحوم املرادي. 

 وظائف.. ل منا�سب!

• فيم������ا يتعلق باملنا�ش������ب، فاإنني اأعتقد 

أنها وظائف ولي�شت منا�شب، فزمن التحاقي  ا

مبوؤ�ش�شات الدولة كان يف العام 1965، وقد 

ت�شل�شلت يف املرتبة والراتب ت�شل�شاًل طبيعياً 

م������ن معاون رئي�ض �شعبة اإىل رئي�ض �شعبة اإىل 
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مدير ق�شم ثم اإىل معاون مدير �رشكة �شناعة 

حذي������ة، ومنها اإىل مدير �رشكة ال�شناعات  الأ

ن�ش������اء والتعمري  التحويلي������ة فمعاون وزير الإ

ل�شوؤون املعاهد واملراكز املهنية.. 

التفرغ للكتابة

• وق������د قدم������ت ا�شتقالة مبك������رة، لهوى 

التفرغ للكتاب������ة، واأغ�شب عملي هذا الوزير 

امل�ش������وؤول اإىل درجة اخلالف، ثم بعد �شنوات 

من ا�شتقالتي ع������ادت ال�شداقة اإىل جماريها 

بعد اأن اأ�شبح الوزير بنف�شه متقاعداً مثلي.

موجز عن كل كتاب

- لـــك عدة اأعمـــال، ماهـــي  الكتب التي 

عكفـــت على تاأليفها.. اأعطنـــي موجزًا عن 

هم بنظرك؟ كل منها، وما هو العمل الأ

• ل������ك اأن تت�ش������ور اأن البداي������ة كانت يف 

كرا�شة بعنوان »اإ�رشائيل وخماطر حتويل نهر 

ردن« عام 1962 وكنت مازلت يف �شفوف  الأ

اجلامعة بعد، كانت فكرة العمل ال�شادر عن 

دار دم�شق ل�شاحبها املرحوم اأديب تنبكجي 

تدور حول ن�شاطات اإ�رشائيل امليدانية لتحويل 

رواء �شحراء النق������ب بحيث ت�شبح  النه������ر لإ

اإ�رشائيل م�شاعفة يف كل �شيء، وقد �شجعني 

�شتاذين املرحومني  عل������ى الكتابة كلٌّ م������ن الأ

اأكرم احل������وراين وعبد الرحمن منيف، وجاء 

العمل ينطوي على ثالثة ف�شول مع املقدمة 

وبحدود خم�ض وت�شع������ني �شفحة من القطع 

املتو�شط، اأما �شعر الكرا�شة فكان مئة وخم�ض 

وع�رشون قر�شاً �شورياً )لرية وربع( ل غري!..

�شح������اب يف مقه������ى الكم������ال اأو  كان الأ

الهافانا عندما يروين ي�شحكون وي�رشخون 

ردن(!.. وبالفعل  )ج������اء حمدان وحتوي������ل الأ

فقد ولد اأول عم������ل يل مع حلظته املنا�شبة، 

علماً باأن م�شاريع املياه يف منطقة بالد ال�شام 

ردن، ظلت حم������ل درا�شات  خا�ش������ة وادي الأ

ومالحقات فنية من الوكالة اليهودية ووزارة 

مريكية لحقاً( منذ  البحر الريطاني������ة )والأ

العام 1850 كم������ا تبني الدرا�شة مع امل�شاريع 

امل�شورة املرفقة.

التحولت الجتماعية والطبقية

• العم������ل الثاين كان بن������اء على طلب من 

بح������اث الفل�شطينية يف بريوت وهو  مركز الأ

أربعون  كناي������ة عن بحث مط������ول )خم�������ض وا

�شفحة مطبوعة من القطع الكبري( بعنوان: 

)التح������ولت الجتماعية والطبقية يف م�رش 

وب������الد ال�شام واخلليج ما ب������ني العام 1960 

و1980 وكاإيج������از للبحث، فق������د دار ب�شورة 
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أ�شا�شية حول ظه������ور )طبقة جديدة( ل هي  ا

أ�شمالية ول ه������ي كادحة باملعنى التاريخي  را

لن�ش������وء الطبقات، بل ه������ي )طبقة جديدة( 

مبعنى ولدتها م������ن رحم املوؤ�ش�شة الع�شكرية 

احلاكمة مع اأفالكه������ا الدائرة حولها اأما يف 

اخلليج فقد ان�شب التحليل على دور الدولة 

أو الريعي������ة( نظراً لقوة ال�شلطة  )اخلراجية ا

آل������ة ال�شكان وموفور ال������رثوة النفطية..  و�شا

بحاث ه������ذا العمل قبيل  وق������د ن�رش مركز الأ

أنه  غزو اإ�رشائي������ل للبنان باأ�شهر قليلة ويبدو ا

�رشائيلي  كان من م�ش������ادرات الحت������الل الإ

لبريوت.  

مئذنة اأم جورج..

• العمل الثالث، ويتعلق ب�شوؤالكم اخلام�ض 

أو الق�شة،  عن حماولتي يف جم������ال الرواية ا

ثم ملاذا انح������زت اإىل الكتابة ال�شيا�شية فيما 

بعد؟

دبي هذا، كان وليد  اأقول، اإن عمل������ي الأ

م�شادفة جمع������ت اأ�شدقاًء من الفل�شطينيني 

باأجي������ال خمتلف������ة، ويب������دو اأن النقا�ض كان 

يدور –كالعادة- حول الجتاهات ال�شيا�شية 

بذل������ك  واأغن������ي  املنطق������ة،  يف  الرئي�شي������ة 

�شالمية والقومية وال�شيوعية..  الجتاهات الإ

�شدقاء احل�شور، وهو من  ويبدو اأن اأحد الأ

جي������ل اأكر، انفرد برواي������ة واقعية من تاريخ 

درا�شت������ه يف اإحدى مدن الولي������ات املتحدة 

)هند�ش������ة برتول(، وكان من جملة ما روى اأن 

أة فل�شطينية م�شيحية من القد�ض كانت  ام������را

ربعينيات مع  قد هاج������رت مع منت�ش������ف الأ

عائلته������ا اإىل الوليات املتحدة، كان الطالب 

الع������رب يعتقدون ب������اأن هن������اك م�شجداً يف 

ذان و�شورة اآل  املدينة، ل�شماعهم �ش������وت الآ

عمران م������ن املقرئ املحب������وب عبد البا�شط 

حدهم اأن يفت�ض عن  عبد ال�شمد، وخطر لأ

موقع ه������ذا امل�شجد، فاإذا ه������و بيت ال�شيدة 

ذان  الفل�شطينية.. كانت ت�شتمع اإىل �شوت الآ

جرا�ض يف  من بيت املقد�ض واأ�شوات قرع الأ

كنائ�ض بيت حلم على م�شجلة وب�شوت عال 

اأحياناً حيث تعاين من �شيخوخة ال�شمع، وقد 

أزود ه������ذه احلكاية بزاد روائي  خطر يل اأن ا

تف�شيل������ي ُمّتخيل فخرجت ق�شة ق�شرية مع 

جمموع������ة ق�ش�شية مرافق������ة بعنوان: مئذنة 

اخلالة اأم جورج وقد نال������ت جائزة م�شابقة 

الق�شة الق�شرية من دار البعث. 

اخلليج بيننا..

• العم������ل الرابع، هو كتابي الكبري بعنوان 
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اخلليج بينن������ا- قطرة نفط بقطرة دم- وهو 

كت������اب وثائقي ميت������د اإىل ت�شعمئ������ة �شفحة 

من القط������ع الكبري.. ويتعل������ق باحلرب التي 

�شّنت على العراق وه������ي ما �شميت بعا�شفة 

ال�شحراء.

عقود من اخليبات..

• العم������ل اخلام�������ض، وهو م������ن ف�شائل 

الكتب الكبرية بعن������وان عقود من اخليبات- 

ملاذا و�شلنا اإىل هنا؟!

وهو كتاب �رشدي تاريخي وحتليلي يتناول 

م�شافة زمنية طويلة من ثورة ال�رشيف ح�شني 

وحتى خروج منظم������ة التحرير الفل�شطينية 

أ املرحوم ال�شاعر الكبري  من لبنان، وقد ق������را

حممد املاغوط الكتاب وكانت حتيته يل كما 

خرية يف الكتاب(  ق������ال )من اأجل العب������ارة الأ

حيث تقول: )لقد بذل������ت اجلهد ما اأمكنني 

أق������ول اأخرياً، لقد كتبت قدر  اجلهد، لكنني ا

ما اأجروؤ ل قدر ما اأعرف!..(.

اأكرم احلوران

• عملي ال�شاد�ض ويتعلق مبرحلة �شيا�شية 

من تاريخ �شورية وقد ت�شمن ال�شرية الذاتية 

�شتاذ اأكرم احلوراين  والكفاحية للمرحوم الأ

أوا�شط  ربعيني������ات وحت������ى رحيل������ه ا من������ذ الأ

الت�شعيني������ات وكان الكت������اب بعن������وان )اأكرم 

احلوراين رجل للتاريخ(.

 اغتيال التاريخ

• العم������ل ال�شاب������ع، كان رداً بكتاب كامل 

�شبق  �رشائيلي الأ على كتاب رئي�ض الوزراء الإ

نتنياهو.

كان كتاب������ه بعنوان )مكان حتت ال�شم�ض( 

�شاطري الت������ي فندها كانت  يزخ������ر بح�شو الأ

فرن�شي كبري ه������و روجيه غارودي، اأما كتاب 

ردي فج������اء بنحو اأربعمئة �شفحة من القطع 

الكبري بعن������وان )اغتيال التاريخ( وقد رحبت 

اأو�شاط عربية وفل�شطينية بهذا العمل امل�شبع 

بالوثائق )الركيولوجية( والتاريخية.

�شا�شي،  يف عمل������ي الثامن، كان املحور الأ

يدور ح������ول تاريخ الندم������اج الالهوتي بني 

مريكية واليهودية التوراتية، وقد  امل�شيحية الأ

حفل العمل ب�شواه������د منذ رحيل )البيورتان 

نكليزي( الذي ه������و مكافئ الروت�شتانتية  الإ

ملاني������ة، اإىل ال�شاط������ئ ال�رشق������ي للق������ارة  الأ

اجلديدة )اأمري������كا(، وكي������ف اأن البيورتيان 

وائل، كانوا يعتقدون باأنهم من  من الرواد الأ

طل�شي هو البحر  ن�شل مو�شى، واأن املحيط الأ

أنهم هم عرانيو  الذي �شقه مو�شى بع�شاه، وا
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�شليني من  املرحل������ة اجلديدة واأن ال�شكان الأ

الهنود احلم������ر هم �شعب كنعان.. وقد اأطلق 

مريكيني ا�شم اإ�رشائيل  العديد من الروؤ�شاء الأ

مريكية. اجلديدة على الدولة الأ

وقد ج������اء الكتاب بعن������وان: على اأعتاب 

لفية الثالثة.  الأ

ثمن اخلروج من النفق

خ������ري، كان بعنوان:  • كتاب������ي ما قب������ل الأ

الع������راق وثمن اخل������روج من النف������ق، ويدور 

مو�شوع������ه حول غزو الع������راق واحتالله من 

الولي������ات املتح������دة، ويرتكز حم������ور الكتاب 

نه كان  عل������ى مقولة تفيد باأن العراق ُغزي لأ

�شاحب م�رشوع نه�شوي وحتديثي جتل�ض يف 

ن�شاطات بنيوية �شناعية وزراعية وخدماتية 

وع�شكرية.. متاماً مثلما مت اإحباط م�شاريعنا 

التاريخية بدءاً م������ن اإ�شالحات حممد علي 

با�شا م������روراً مبرحلة الرئي�ض الراحل جمال 

عبد النا�رش وانتهاء بالعراق.

حرب بو�ض التاريخية..

خري، فكان بعنوان: حرب  • اأما عملي الأ

بو�������ض التاريخية ب������ني خ�شارة الي������وم املبكر 

أو كارث������ة الغ������د املتاأخر، وه������و زاخر باآيات  ا

ربع �شنوات  و�شواهد م������ع ال�شياق التحليلي لأ

من احتالل الع������راق، وقد �شدر الكتاب عن 

أ�شهر  دار اخلّيال اللبنانية منذ اأقل من عدة ا

تقريباً.

بو�سوعـــة  اأ�سبـــه  خـــري  الأ كتابـــك   -

خرى علـــى ال�ساكلة  فهـــل كانـــت اأعمالك الأ

نف�سها؟ 

• تعلمت منذ اقرتاين بعامل ال�شيا�شة، ومن 

�شاتذة اليا�ض  خالل �شحبة الكبار من اأمثال الأ

مرق�������ض واإح�ش������ان مّرا�ض وعب������د الرحمن 

منيف ويا�شني احلافظ وغريهم ممن تلقيت 

على اأيديهم براعم التفتح والتنوير، اأن اأكون 

دقيقاً فيما اأكتب، واأحتدث كذلك يف املوعد 

�شاتذة مبن  واملواعيد.. وكان جّل ه������وؤلء الأ

أ�شاتذتنا يف اجلامعة، يحر�شون على  فيه������م ا

قيم������ة الكلمة، مايُقال وم������ا يكتب، وكان من 

جملة درو�شي امل�شتفادة اأن الكتابة ال�شيا�شية 

والتاريخية والعلمية.. يجب اأن تربط بوثيقة 

أو بره������ان عقل������ي ومنطق������ي.. ل اأن تطلق  ا

املعلوم������ة عل������ى عواهنها على �ش������كل دعاية 

وارجتال..

فيما يتعلق باأعم������ايل ال�شابقة وهل هي 

خري، فاإن  عل������ى ذات ال�ّشوي������ة مع كتاب������ي الأ

امل������رء يزداد خرًة وتط������وراً مع مرور الزمن، 
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وقد �شبق اأن كتاباتي كانت يف اأزمنة خمتلفة 

أنني كنت  أنا مقتن������ع ا وموا�شي������ع متغايرة، وا

اق������دم واجبي رغم ماقد ينتاب هذا الواجب 

من عيوب ونواق�������ض.. اإنني اأحتفظ بحكمة 

أب������ي طالب اأن قالها  �شب������ق ل�شيدنا علي بن ا

ذات يوم: »لي�������ض كمن يطلب احلق فيخطئ 

كمن يطلب الباطل في�شيب«.

امل�ستقبل..

يف  الكتابيـــة  م�ساريعـــك  هـــي  مـــا   -

امل�ستقبل؟ 

خري  • فرغت للتو من اإ�ش������دار كتابي الأ

)حرب بو�ض الدميقراطية( وكما راأيت فاإنه كان 

أربع �شنوات  حا�شل جهد لي�ض بالقليل، فلمدة ا

أنا اأدون جمريات الحتالل يف العراق  كاملة وا

أو  عالم الظاهر ا ب�شورة �شبه يومية، ل من الإ

الدرا�شات املطبوعة، بل من الوثائق ال�رشية 

ومعلومات مراكز الدرا�شات الغربية عموماً 

مريكية،  ويف مقدمتها مراك������ز الدرا�شات الأ

كما اأن العمل انطوى على جهد تاريخي عاد 

باأثره الراجع اإىل املراحل العبا�شية والبويهية 

وال�شفوية والقاجارية.. وكلها مراحل ل بد 

من ا�شتح�شارها ك������ي نفهم طبيعة اخللطة 

العراقية القائمة حت������ى زمننا املعا�رش فيما 

يتعلق مب�رشوع������ي امل�شتقبلي، فاإنني اأفكر اأن 

اأخو�������ض مع اخلائ�ش������ني يف ا�شرتجاع ع�رش 

أوا�شط القرن التا�شع ع�رش مع تغومي  النه�شة ا

فكار التي �شاعت ثم حتولت  خا�ض لرزمة الأ

أيدي كب������ار رواد النه�ش������ة من ال�شيخ  عل������ى ا

فغاين  رفاعة الطهطاوي م������روراً بال�شيخ الأ

وتلمي������ذه النجيب ال�شيخ حمم������د عبده، وما 

�شالح الديني كمقدمة  حفلت به نظري������ة الإ

لول������وج النه�شة، ثم انتقالً اإىل رواد النه�شة 

عن طريق اخلطاب العلماين الذي قدمه كل 

من الرواد �شبلي ال�شمّيل وفرح اأنطون وعلي 

عبد الرازق و�شالم������ة مو�شى ولطفي ال�شيد 

وطه ح�شني.

�شا�شية وراء البحث، فاإنها  أما الفكرة الأ ا

تقع يف مملك������ة ال�شوؤال، اإذ مل������اذا مل يتطابق 

الواقع������ي مع العقالين، ب������كالم اآخر: ملاذا مل 

تتحقق م�شاريع النه�شة، اإ�شالمية اأو قومية 

اأو ليرالي������ة وقبلها ي�شارية مع واقعنا الفعلي 

رغم مرور ما يناه������ز قرناً ون�شف قرن من 

الزمن.

ف������ال الدول������ة العربية الواح������دة )�شاطع 

احل�رشي وق�شطنطني زري������ق( قد حتققت، 

�شالمية )ح�شن البنا و�شيد  مة الإ ول دولة الأ
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قطب( قد قامت، ول دولة الهالل اخل�شيب 

�شقر واأنطون �شع������ادة( قد ولدت،  أ�ش������د الأ )ا

ول فل�شط������ني حتررت ول دميقراطية بزغت 

ول عدالة قامت.. فالنه�ش������ة مازالت تكبو 

نكو�شاً م������ن املا�شي اإىل احلا�������رش والتبعية 

ل ن�شتطي������ع منها ف������كاكاً.. وتالياً فاإنه يجب 

البحث يف م������كان اآخر، عن العل������ل ال�شاّدة 

مل�رشوعن������ا النه�ش������وي قد يكون م������ن املبكر 

بالن�شبة يل، اأن اأ�شع جواباً �شحرياً عجز عن 

أ�شاتذتنا م������ن رواد النه�شة، اإل  كماله كبار ا

أنني اأجد احتمال فت������ح الباب على مقدمة  ا

مر امل�شتحيل. مغايرة للتنوير لي�ض بالأ

خيار مكان للكتابة..

- اأعـــرف اأنـــك تق�ســـي معظـــم اأوقاتـــك 

الكتابيـــة يف املقهـــى، فاأنت حتمل مراجعك 

علـــى ثقلها وتعـــود بها، فلماذا هـــذا اخليار 

املكان للكتابة اأو املطالعة؟! 

قد يكون ذلك اإىل الن�شاأة يف مرحلة   •

أ�شتاذ عادل، من  املراهقة، فنحن كم������ا تعلم ا

جي������ل املقاهي املنت�������رشة يف مدين������ة دم�شق 

�شن������وات اخلم�شينيات وال�شتينيات، وقد كان 

للمقهى كم������ا اأتذكر ع������دة اأدوار اجتماعية 

و�شيا�شية ومنا�شباتي������ة، ففي مقهى الر�شيد 

أيار  )�شابق������اً لون������ا بارك( و�شط �ش������ارع  29 ا

ن، كان  قريباً من املرك������ز الثقايف الرو�شي الآ

تاأ�شي�ض حزب البع������ث العربي، ومقابله على 

الزاوي������ة املقابلة ويف عي������ادة الدكتور مدين 

اخليمي �شابق������اً، كان تاأ�شي�ض حزب العربي 

ال�شرتاكي، ويف املنا�شبات النتخابية للمجل�ض 

النياب������ي، كانت تقام الحتفالت يف املقاهي 

ح�شب ميول اأ�شحاب املقاهي ال�شيا�شية، اأما 

مقهى الرو�ش������ة مثاًل، فكانت �شينما �شيفية 

للعامة، ثم حتولت اإىل مقهى يوؤمه رجال من 

الطبق������ة ال�شيا�شية والر�شمية بعد اأفول جنم 

املقهى الرازيل ال�شهري.

لقد اعتدنا يف �شبابن������ا ال�شيا�شي املبكر 

اأن نزدلف اإىل هذه املقاهي للجلو�ض بالقرب 

أو الكتل املعروفني،  حزاب ا من كبار رجال الأ

وكان ي�ش������ادف اأن الن�شغ������ال بالدرا�شة كان 

أ  يرتافق مع ه������وى الذهاب اإىل املقهى، فنقرا

حين������اً، ون�شتمع حيناً اآخ������ر، ومن هنا ن�شاأت 

لدي ع������ادة القراءة يف املقه������ى، اإنني اأترمن 

باأ�شوات اجللو�������ض ول تزعجني ال�شو�شاء 

أ�شتطيع  أنني ل ا أنتبه اإليها، و�شدقني ا نني ل ا لأ

أو الكتابة يف بيت هادئ. قد يكون  الق������راءة ا

لدواعي م������كاين الكتابي، عام������ل اآخر وهو 
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جواء املنا�شبة  أنني كفل�شطيني مل اأكن اأجد الأ ا

للق������راءة يف بيت �شغ������ري لعائل������ة متو�شطة، 

فقد عك������ف جيلنا الفل�شطيني على الدرا�شة 

خارج البيت، رمبا يف احلدائق العامة واأكرث 

منه������ا يف امل�شاجد، فقد قطع������ت �شطراً من 

موي  عمري الدرا�ش������ي يف �شحن امل�شجد الأ

الكبري كذل������ك كان يفعل معظم اأ�شحابي يف 

املدر�شة.

للكتاب دور

- اأعـــرف اأنك تنفق مـــن دخلك املحدود 

ميزانيـــة معقولة ل�رصاء الكتـــب واقتنائها، 

دي  دوره  فهـــل تعتقـــد اأن الكتاب ما زال يـــوؤ

نرتنت وغريه يف  يف الثقافـــة اأمام جائحة الإ

ثورة املعلوماتية؟

• لقد انفط������ر جيلنا عل������ى دور الكتاب 

واأهميت������ه يف املجالت الرتبوي������ة والتعليمية 

والثقافية.. ذلك كان م�شدرنا الوحيد لنهل 

حاطة ب�شيء عن  دراك والإ العلم وتنمي������ة الإ

كل �ش������يء، التاريخ، القت�ش������اد، الطبيعة.. 

وم������ا زل������ت اأعتقد كم������ا يق������ال، اإن الكتاب 

خري جلي�ض، فاأنت جتل�������ض اأمام الكومبيوتر 

ل�شاع������ات فيم������ا تتطاي������ر املو�شوع������ات من 

ماكدونالد اإىل غزو املريخ، وما بينهما علوم 

الع�رش من ال�شتن�شاخ اإىل الهند�شة الوراثية 

اإىل احلركة فال�رشعة فال�شوء )وقيا�ض حجم 

الك������ون!..( ثم اإنك ت�شتطيع اأن ت�شاأل اجلهاز 

)حمرك غوغل مثاًل( عن اأي �شيء كان بحكم 

أو معرفته بثوان  جابة علي������ه ا امل�شتحي������ل الإ

معدودة.. كل ذلك �شحيح، غري اأن املطالعة 

يف كتاب تاأخذ منحًى مغايراً لوحدة املو�شوع 

وا�شتهداف املق�شد، هل تراك تقراأ ق�شيدة 

أه������ا على �شا�شة  للمتنب������ي يف كتاب كما تقرا

اجلهاز؟! ل اأظن اأن املتعة ذاتها.

أينا هذا يف حمل تعار�ض مع  قد يك������ون را

حداثة الع�رش، لكن ما العمل اإذا كنا نوؤثر اأم 

كلثوم القدمية على اأي مطربة من مطربات 

هذا الع�رش.

¥µ
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مكت�سفات اأثرية: 

ثرية التي قامت بالتنقيب  آثار احل�شكة نتائج عمل البعثات الأ اأعلنت دائرة ا

ثري يف حمافظة احل�شكة خالل عام 2007 حيث و�شل عددها اإىل 19 بعثة  الأ

أثري������ة منها ثالث بعثات وطنية و�شبع بعثات وطني������ة واأجنبية م�شرتكة وت�شع  ا

بعثات اأجنبية.

آثار احل�شكة اأن م������ن بني نتائج هذه البعثات ما مت  واأو�ش������ح رئي�ض دائرة ا

اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(

فحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايف ش�ش�

❁

❁

˜

ااأحمد احل�سنيحمد احل�سني
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العث������ور عليه يف تل مبط������وح �رشقي من قبل 

ثرية ال�شورية حيث دل الك�شف عن  البعثة الأ

أبنية �شكنية مبنية م������ن اللنب وقناة حجرية  ا

ل������ف الثالث  لت�رشي������ف املي������اه تع������ود اإىل الأ

قبل امليالد اإ�شافة اإىل عدة تنانري واأحوا�ض 

ومع�رشت������ني  وبي�شوي������ة  دائري������ة  ج�شي������ة 

طفال وفرن. بي�شويتني وقبور فردية لأ

ثري������ة املكت�شفة يف هذا   وم������ن اللقى الأ

املوقع اأوان فخارية واأدوات برونزية و�شوانية 

وخرز حجري ودمى حيوانية واأجزاء من دمى 

اإن�شانية اإ�شاف������ة اإىل عربات ودواليب وجزء 

من متثال �شغري م������ن الق�شدير ميثل غزالً 

وثقالة ن�شيج من اللبا�شرت و�شاحقات حبوب 

ومدقات واأجران م�شنوعة من البازلت.

ويف تل طابان باحل�شك������ة ك�شفت البعثة 

خري من العام  ثرية اليابانية خالل الربع الأ الأ

املا�ش������ي اأجزاء من عمارة تع������ود اإىل الفرتة 

الهلن�شتية وجداراً �شخماً واأر�شية مر�شوفة 

�شورية احلديثة،  بحج������ارة تعود اإىل الفرتة الآ

كما مت التعرف على اأجزاء من الق�رش العائد 

�شوري������ة الو�شيطة الذي ك�شف  اإىل الف������رتة الآ

عن اأجزاء منه يف املوا�شم ال�شابقة.

آثار احل�شكة يف تقريرها  أ�شارت دائرة ا وا

ثري������ة العاملة يف  حول نتائ������ج البعث������ات الأ

ثرية  املحافظ������ة اإىل اأن م������ن اأهم اللق������ى الأ

الت������ي عرثت عليه������ا البعث������ة اليابانية متثال 

برون������زي مغط������ى جزئياً بالف�ش������ة يعود اإىل 

�شورية احلديث������ة وعلى جمموعة  الف������رتة الآ

من الرقم امل�شمارية بع�شها يعود اإىل الفرتة 

�شورية  خر اإىل الفرتة الآ البابلية القدمية والآ

الو�شيطة.

ثرية الهولندية  ويف الرقة عرثت البعثة الأ

بي�ض �شمال  العامل������ة مبوقع تل ال�شب������ي الأ

مدينة الرقة خ������الل مو�شمها التنقيبي العام 

املا�شي على جدران وتنانري وغرف وقبور من 

�شورية الو�شيطة وعن قطع فخارية  الفرتة الآ

تعود لفرتة حلف مزينة باأ�شكال هند�شية يف 

بداع واجلمال. غاية الإ

آث������ار الرقة اأن البعثة  وذك������ر مدير دائرة ا

تعمل باملوقع املذكور منذ عام1984 وكان اأهم 

مكت�شفات البعثة خ������الل موا�شمها التنقيبية 

املا�شي������ة العديد من الغ������رف الدائرية ذات 

أ�شبق من غرف  أق������دم وا الزوايا والتي تعتر ا

اأريحا بفل�شطني باألف عام اإ�شافة اإىل الرقم 

الطيني������ة التي ه������ي عبارة ع������ن ر�شائل من 

ملوك الع������امل القدمي تطلب من �شاحب هذا 

�ش������وري القدمي الذي اأطلق عليه  احل�شن الآ

أ�شور دنو تزويدهم بالبرية /اجلعة/ كونه قد  ا
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مت اكت�ش������اف معمل ل�شناعة البرية يف املوقع 

)1(
املذكور.

موؤتر للغة العربية يف )اأبو ظبي(: 

أبو ظبي  ماراتية ا احت�شن������ت العا�شمة الإ

فعالي������ات موؤمتر اللغ������ة العربي������ة والتعليم، 

روؤي������ة م�شتقبلي������ة للتطوي������ر، ال������ذي نظمه 

والبح������وث  للدرا�ش������ات  م������ارات  الإ مرك������ز 

�شرتاتيجية. الإ

وناق�ض خراء اللغة يف هذا املوؤمتر واقع 

اللغ������ة العربي������ة والتحديات الت������ي تواجهها 

وكيفية النهو�ض به������ا، موؤكدين اأن ما تعانيه 

لغة ال�شاد مرده اإىل �شعف الوعي ال�شيا�شي 

أ�شاع نوعا من التكابر  العربي الراهن الذي ا

م ل�شالح لغات اأخرى. على لغتنا الأ

مارات يف  ألقى وزير الرتبية والتعليم بالإ وا

عالم  كلمته الفتتاحية باللوم على و�شائل الإ

مبا تبثه م������ن مواد وبرامج تع������زز اللهجات 

الدارج������ة، وا�شتخدام لغ������ة منفرة يف برامج 

أك������د اأن بيئة التعليم  وم������واد اللغة العربية، وا

التي ل ت�شجع املتعلم وقلة املحفزات املادية 

واملعنوية اإ�شافة اإىل العوملة التي دفعت نحو 

جنبية، وقلة م�شادر  بناء للغات الأ تدري�ض الأ

دب������ي واللغوي م������ن مكتبات ودور  الدعم الأ

مطالعة تعد من اأهم التحديات التي تواجه 

تعلم اللغة العربية.

مارات������ي على �رشورة  و�شدد الوزي������ر الإ

التن�شيق بني املوؤ�ش�شات الرتبوية واملوؤ�ش�شات 

خ������رى م������ن جه������ة، والتعاون  املجتمعي������ة الأ

قليمي بني كافة املوؤ�ش�شات الرتبوية بالدول  الإ

العربية من جهة اأخرى، للحد من التاأثريات 

ال�شلبية لظاهرة العومل������ة على الهوية واللغة 

العربية.

أ�شت������اذ املناهج وطرائق التدري�ض  أ�شار ا وا

يف جامع������ة املن�ش������ورة د. ر�شدي طعيمة اإىل 

أ بال�شغط  مراحل موت اأي لغة بقوله: اإنها تبدا

م نتيجة �شيطرة لغة  ال�شديد على اللغ������ة الأ

اأخرى ثم التحدث باللغة اجلديدة ل�رشورات 

احلياة، واأخرياً حتدث اجليل اجلديد باللغة 

وىل، لفتاً اإىل اأن  اجلديدة باعتبارها لغته الأ

النف�ش������ام اللغوي يف جمتمع يعد دلياًل على 

انف�شام الثقافة فيه، وطالب بتطوير مناهج 

تعليم اللغة العربي������ة بحيث ل يكون الرتكيز 

يف تعليمها على املفاهيم النحوية وال�رشفية 

واإمنا باإف�شاح املجال للجانب الوظيفي فيها، 

جنبية  م�شرياً اإىل �������رشورة تدري�ض اللغات الأ

م بحيث يتم  ولك������ن دون مزاحمتها للغ������ة الأ

و�شع حد ل�شتخدامها.

�شتاذ امل�شارك يف  من جهة ثاني������ة ركز الأ
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جامعة امللك �شع������ود د. اأحمد مطر العطية 

يف ورقت������ه على مزاحم������ة العامية للف�شحى 

يف املوؤ�ش�شات العلمية والثقافية، وما تتعر�ض 

ل������ه اللغة العربي������ة من هجم������ة �رش�شة على 

حد قول������ه، واتهامها باأنها ل ت�شلح لغة علم 

لزام كافة  وعقل، ودعا اإىل �ش������ن القوانني لإ

املعلمني باللتزام باللغ������ة العربية الف�شحى 

يف التعليم، اإ�شافة اإىل تعميمها على و�شائل 

عالم باعتبارها البيئة اللغوية للمجتمعات  الإ

كافة.

وع������ن دور جمامع اللغ������ة العربية دعا د. 

أبو زيد مع������اون وزي������ر التعليم العايل  عل������ي ا

ل�ش������وؤون البح������ث العلم������ي يف �شوري������ة اإىل 

اإع������ادة النظ������ر يف اإمكانيات ه������ذه املجامع 

أنها ل توازي املهمة  و�شالحياته������ا التي راأى ا

�شت������اذة امل�شاعدة  املوكول������ة لها، واقرتحت الأ

مارات د.لطيفة النجار اأن تتم  يف جامعة الإ

اإعادة النظر يف �شيا�شة القبول باأق�شام اللغة 

العربية، واأن يتم و�شع خطة تدريب وا�شحة 

لتدريب املعلم������ني ميدانياً، والهتمام بو�شع 

تلخي�ض ملهنة التعليم يجدد كل فرتة، واإعادة 

هيبة املعلم باملجتمع.

اإ�شافة اإىل ذلك فقد دعت املناق�شات اإىل 

�رشورة اإدخال التكنولوجي������ا يف تعليم اللغة 

العربية، والت�شويق للتدريب اللغوي بوا�شطة 

امل�شابقات، ورفع الوع������ي ال�شيا�شي باأهمية 

)2(
اللغة العربية ودورها يف اإ�شالح املجتمع.

طـــــفـــــال  ـــة لـــــالأ ـــ�ـــس مــــكــــتــــبــــة مـــتـــخـــ�ـــس

بال�سعودية: 

مت يف مدينة جدة بال�شعودية تد�شني اأول 

طفال  مكتبة متخ�ش�شة يف تقدمي الكتب لالأ

بال�شعودي������ة مبدينة جدة، اأطل������ق عليها ا�شم 

مكتب������ة الكتاب ال�شغ������ري وت�شم اأكرث من 15 

جنليزية  أل������ف كت������اب باللغتني العربي������ة والإ ا

طفال  وبع�شاً من الكتب الفرن�شية املوجهة لالأ

حتى �شن 12 عاماً.

وته������دف مكتبة الكتاب ال�شغري اإىل خلق 

جيل مثقف حمب للق������راءة من خالل الكتب 

الورقي������ة التقليدي������ة بعيداً ع������ن الكمبيوتر 

قرا�������ض املدجم������ة DVD وذلك بهدف  والأ

اإعادة الرتابط وامل�شاعر املتبادلة بني الكتاب 

ألعاب  باأوراقه والقارئ، بعد اأن �شاع انت�شار ا

الكمبيوت������ر واملناهج املدر�شي������ة املدجمة يف 

مر ال������ذي يخ�شى معه انقرا�ض  اأقرا�ض، الأ

تلك امل�شاعر اإثر التعود على تقنيات التعليم 

احلديثة.

أنواع������اً خمتلفة من كتب  وت�ش������م املكتبة ا

والعلمي������ة  طف������ال اخليالي������ة  الأ وق�ش�������ض 
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والتثقيفي������ة اإ�شاف������ة اإىل كت������ب ت�شاعد على 

تنمي������ة مواهب واإبداع������ات الطفل وت�شاعده 

بحار ع������ر �شفحاتها لت�شب������ع هوايته  يف الإ

أو ت�شاعد عل������ى خلقها، كما يتم  أو اإبداع������ه ا ا

�شبوع لت�شجيع ال�شغار  تخ�شي�������ض يوم يف الأ

عل������ى الق������راءة وال�شتماع للق�ش������ة بح�شور 

قا�شة تق�ض لهم حكايات وق�ش�ض باللغتني 

)3(
جنليزية. العربية والإ

كنوز من مموعة نا�رص اخلليلي: 

مارات معر�ض  أقي������م يف فندق ق�������رش الإ ا

�شالمي »كنوز م������ن جمموعة نا�رش  الف������ن الإ

اخلليلي« التي تعت������ر اأ�شخم جمموعة للفن 

�شالمي يف العامل، حيث يعتر هذا املعر�ض  الإ

ول من نوعه ملجموعة اخلليلي يف منطقة  الأ

و�شط ويت�شمن اأعمالً يتم عر�شها  ال�رشق الأ

وىل. للمرة الأ

وت�شم������ن املعر�ض اأكرث م������ن 500 قطعة 

�شالم  فنية نادرة تغطي ثمانية حماور منها الإ

والق������راآن الك������رمي وال�شالة واحل������ج والعلم 

والتعلّ������م والقتبا�������ض والتجدي������د يف العهود 

وىل وروائع بغ������داد والع�شور  �شالمي������ة الأ الإ

الو�شط������ي واإقالع العنق������اء واملغول وع�شور 

اخلان������ات واملمالي������ك واآل تيم������ور وع�������رش 

مراطوريات العثمانية وال�شفوية واملغولية  الإ

أ�������رشة الكوجار، كما ت�شم������ن جمموعة من  وا

اأرقى النم������اذج الفنية كاملن�شوجات واخلزف 

وال�شج������اد والكت������ب واملجوه������رات والقطع 

النقدي������ة والر�شوم������ات واملنحوتات والتحف 

املعدنية والتحف الزجاجية واملخطوطات.

وتعود هذه الكنوز واملقتنيات اإىل  مناطق 

ق�شى وال�شني  متنوعة متتد من ال�������رشق الأ

و�شط  والهند واإيران مروراً مبنطقة ال�رشق الأ

و�شم������ال اأفريقيا واإ�شبانيا، وقد مت املعرو�ض 

منه������ا بعناية بحيث تتب������ع م�شرية تطور الفن 

أنها  �شالمي علي م������دى 1400 عام، كما ا الإ

تغطي عدة حماور منها الدين والعلوم وال�شعر 

�شافة  دب واخل������ط والر�شم والعمارة بالإ والأ

)4(
اإىل الفنون الزخرفية.

تعليم العربية يف فلوريدا: 

ت�شتعد مكتب������ة البابطني املركزية لل�شعر 

ن�شاء مرك������ز البابطني لتعليم اللغة  العربي لإ

العربية يف جامعة »ايكرد« يف ولية فلوريدا 

مريكية. الأ

وقال رئي�������ض جمل�������ض اإدارة املكتبة عبد 

العزيز �شع������ود البابط������ني: اإن املركز يهدف 

اإىل تدري�������ض وتعلي������م اللغة العربي������ة لفئات 

عم������ار ومراحل خمتلفة من طلبة  متعددة الأ

مريكية ويتوق������ع اأن يخرج يف  اجلامع������ات الأ
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وىل 100 طال������ب وطالبة �شنوياً،  مراحل������ه الأ

واأ�ش������اف اأن مناق�شات ولق������اءات جرت منذ 

فرتة بني املكتبة وبني م�شوؤولني من اجلامعات 

مريكي������ة مت خاللها التو�شل اإىل اتفاق يتم  الأ

مبوجبه ال�شماح باإن�ش������اء مركز لتعليم اللغة 

مريكيني اأخذ  العربية هن������اك يتيح للطلبة الأ

درو�ض يف علوم العربية تفيدهم يف درا�شتهم 

ويف حياتهم العامة.

أ�شار البابط������ني اإىل اأن املبادرة حظيت  وا

مريكي،  كادميي الأ برتحيب من اجلان������ب الأ

أنه مت بذل جهود حثيثة يف متابعة املو�شوع  وا

لتحقيق هذا الطموح الذي �شتكون له اأ�شداء 

اإيجابية يف الغرب، موؤك������داً اأن هذه املبادرة 

تاأتي لتعميق وتفعيل ر�شالة املكتبة يف خدمة 

أ  اللغ������ة العربية م�ش������رياً اإىل اأن املركز �شيبدا

اأعماله يف الفرتة القريبة املقبلة.

من جه������ة اأخ������رى اأعل������ن البابطني عن 

برنام������ج جديد يج������ري التجهيز ل������ه حاليا 

يه������دف اإىل تعليم اللغة العربي������ة لطلبة من 

الولي������ات املتحدة ولك������ن يف الكويت، وقال: 

اإن املكتبة ت�شتع������د ل�شتقبال نحو 20 طالباً 

أم������ريكا خالل عام 2009 لتلقي  وطالبة من ا

برنامج متطور خا�������ض بتعليم اللغة العربية 

له������وؤلء الطلبة الذين تتن������وع اخت�شا�شاتهم 

الدرا�شية ما بني طلبة درا�شات �رشقية وعلوم 

�شيا�شية واآخرين من العاملني مع هيئة الأمم 

املتحدة.

أ�ش������ار البابط������ني اإىل اأن الرنام������ج لن  وا

كادميي للتدري�ض بل  يقت�رش عل������ى ال�شكل الأ

أع������دت املكتبة للطلب������ة الزائري������ن برناجماً  ا

ثقافياً متكاماًل يجري خالله تعريف الطلبة 

باملع������امل الثقافي������ة يف الكوي������ت وموؤ�ش�شاتها 

التعليمية بحيث يج������ري التن�شيق ب�شاأنه مع 

مرك������ز البابط������ني للغة العربي������ة يف فلوريدا 

عالم. ووزارة الإ

أك������د البابطني حر�������ض املكتبة على اأن  وا

توؤدي دوراً حقيقي������اً يف خدمة اللغة العربية 

وانت�شارها وله������ذا مت اإعداد الرنامج ب�شكل 

علم������ي مدرو�ض بحيث ي�شتفي������د الطلبة من 

الف������رتة الدرا�شي������ة ا�شتفادة كامل������ة وب�شكل 

�شيلة التي  حمب������ب يليق باللغ������ة العربي������ة الأ

ت�شتحق من اجلميع كل هذه اجلهود، لفتاً يف 

الوق������ت نف�شه اإىل اأهمية اللغات يف التوا�شل 

احل�شاري بني ال�شعوب ودور هذه اللغات يف 

ال�شتف������ادة املتبادلة من التجارب احل�شارية 

والعم������ل على حتقي������ق مفهوم احل������وار بني 

احل�ش������ارات وفق مفاهي������م وا�شحة ل لب�ض 

)5(
فيها.
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ثار باجلزائر:  ملتقى حول الآ

أقي������م يف العا�شمة اجلزائري������ة امللتقى  ا

ث������ار وتهريب التحف  ال������دويل حول �رشقة الآ

عراف  ثرية كظاهرة تنايف الأخالقيات والأ الأ

والقوانني الدولية ذات ال�شلة.

واأو�شحت وزارة الثقاف������ة اجلزائرية اأن 

امللتقى الثقايف والقانوين �شهد م�شاركة عدد 

ثار والقانونيني من داخل  كب������ري من خراء الآ

اجلزائ������ر وخارجها بغر�������ض درا�شة ظاهرة 

ث������ار التي ا�شتفحلت اأخرياً  �رشقة الرتاث والآ

و�شط غياب تن�شيق دويل ملواجهة هذا اخلطر 

ال������ذي ي�شتهدف هوية ال�شعوب واحل�شارات 

وتاريخها.

واأ�شافت اأن امللتقى الدويل ياأتي يف اإطار 

فعاليات اجلزائر عا�شم������ة الثقافة العربية 

ف�ش������اًل ع������ن كون������ه يوؤكد حر�������ض اجلزائر 

والتزامها اأمام الراأي العام الوطني والدويل 

عل������ى حماربة هذه اجلرمي������ة التي جتاوزت 

آثاره������ا ال�شلبية ح������دود ال������دول واأ�شبحت  ا

ظاهرة عاملية ت�شكو منها العديد من البلدان 

املت�رشرة واملنظمات الدولية املخت�شة.

واأو�شح������ت الوزارة اأن امللتقى يهدف اإىل 

ه������داف اأهمها و�شع  حتقي������ق جملة م������ن الأ

ت�ش������ور دويل ملواجهة هذه الظاهرة واعتماد 

أ�شلوب جديد للتن�شيق والتعاون بني خمتلف  ا

ال������دول ول�شيم������ا املت�������رشرة ملواجهة خطر 

التهريب ال������ذي طال الرتاث الثقايف والكنوز 

الثقافي������ة للكثري من الدول وال�شعوب وتبادل 

فكار والتجارب يف جم������ال حماية الرتاث  الأ

ثار. والآ

واأكد املهتمون يف وزارة الثقافة اجلزائرية 

اأن اجلزائ������ر تخو�ض منذ ف������رتة حربا فعلية 

ثرية  ثار والتحف الأ �شد �شبكات تهري������ب الآ

م������ن جه������ات خمتلفة م�ش������رياً اإىل جناح فرق 

حماية الرتاث التابع������ة للجمارك اجلزائرية 

ثرية  يف ا�شرتجاع 4527 قطعة من التحف الأ

امل�رشوق������ة الت������ي حاولت �شب������كات التهريب 

أن�ش������اأت جهازاً تابعاً  تهريبه������ا، واأن اجلزائر ا

ثار ي�شم  لل�رشطة مهمته مكافح������ة �رشقة الآ

نخبة م������ن العنا�������رش املتخ�ش�ش������ة يف علم 

ثار حيث يتكف������ل بتوفري احلماية الالزمة  الآ

ثرية ب�شبب تزايد هذا  للمعامل التاريخية والأ

خرية يف  النوع من اجلرائ������م يف ال�شنوات الأ

اجلزائر.

يذكر من جهة اأخرى اأن اجلهات املعنية 

ث������ار يف اجلزائ������ر تق������وم حالي������اً بتنفيذ  بالآ

آثار  عملي������ة اإح�شاء �شاملة مل������ا تزخر به من ا

تنتمي اإىل خمتلف احلقب التاريخية واإعداد 
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ثرية يف  برنامج معلوماتي ي�شم������ل املواقع الأ

خمتل������ف اأنحائه يف اإطار جهود تدعم اأجهزة 

اجلمارك وال�رشطة لتطوي������ق ظاهرة �رشقة 

)6(
ثرية اجلزائرية. التحف الأ

نرتنت:  العربية بني لغات الإ

نرتنت الذين يجيدون  تقدم م�شتخدمو الإ

اللغة العربية للمرتب������ة الثامنة عاملياً �شمن 

نرتنت  ك������رث ا�شتخدام������اً لالإ الع�������رش لغات الأ

حيث كانت اللغ������ة العربية حتى وقت قريب 

خ������ري، جاء ذلك �شمن موقع  حتتل املركز الأ

نرتن������ت العاملية، حيث  اإح�شائي������ة �شبك������ة الإ

بل������غ اإجمايل املتحدثني باللغة العربية ح�شب 

اإح�شائي������ة املوق������ع 350.965.119 مليون 

نرتنت منهم  �شخ�������ض بينما بلغ م�شتخدمو الإ

46.359.140 مليون م�شتخدم.

ومن املالحظ اأن متحدثني باللغة العربية 

يتف������وق عددهم عل������ى العديد م������ن اللغات 

وبن�شبة كبرية مثل اللغة الرتغالية التي حتتل 

ملانية واليابانية،  املرتبة ال�شابعة وكذل������ك الأ

نرتنت ممن  وهذا يدل على اأن م�شتخدمي الإ

يتحدثون اللغة العربية باإمكانهم اأن يتقدموا 

�شهر القادمة. وترتيب  اإىل مراكز اأف�شل يف الأ

جنليزية،  وىل ه������و: الإ اخلم�ش������ة مراك������ز الأ

�شبانية، اليابانية، الفرن�شية. ال�شينية، الإ

أ�ش������ارت اإح�شائي������ة ق������ام به������ا موق������ع  وا

آ�شيا  نرتنت العاملي������ة اإىل اأن ا اإح�ش������اءات الإ

نرتن������ت  ت�ش������درت اإجم������ايل م�شتخدم������ي الإ

ح�شب اإح�شائية دي�شم������ر 2007، حيث بلغ 

آ�شيا  نرتنت يف قارة ا اإجمايل م�شتخدم������ي الإ

459.476 ملي������ون م�شتخدم وجاءت اأوروبة 

يف الرتتيب الث������اين باإجمايل م�شتخدمني بلغ 

تقريب������اً 337.878 مليون م�شتخدم واأمريكا 

ال�شمالي������ة يف املرتب������ة الثالثة من حيث عدد 

امل�شتخدم������ني 234.788 ملي������ون م�شتخدم، 

اأمريكا الالتيني������ة والكاريبي 115.759  ثم 

مليون م�شتخ������دم، وجاءت اإفريقيا خام�شاً ب� 

43.700 مليون م�شتخدم.

ويالحظ اأن اللغة العربية هي اأكرث اللغات 

حت�شناً يف عدد امل�شتخدمني حيث ت�شاعف 

عدد امل�شتخدمني بحوايل10 اأ�شعاف ما بني 

عامي 2000 و2007م.

أّن م������ا ن�شبة حوايل %60  اجلدي������ر ذكره ا

نرتن������ت يف العامل العربي  م������ن م�شتخدمي الإ

موجودون يف منطقة اخلليج العربي، وميكن 

عل������ى ه������ي لدول  أّن الن�شب������ة الأ مالحظ������ة ا

اخللي������ج العربي حيث تك������ون تكاليف �رشاء 

أقّل بكثري  نرتنت ا الكمبيوترات وا�ش������رتاك الإ

�شافة اإىل كون الكثري  خرى، بالإ من الدول الأ
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من هذه الدول تواكب التقنية ب�شكل م�شتمّر 

نرتنت، بينما  وتقوم بتطوير البنية التحتية لالإ

تنخف�������ض الن�شبة ب�ش������كل ملحوظ يف الدول 

فريقّية، مع وج������ود العراق كحالة خا�ّشة  الإ

و�شاع ال�شيا�شّية فيه. ب�شبب الأ

على 20 دول������ة التي يوجد  وبالن�شب������ة لأ

نرتنت يف  فيها اأكر ع������دد من م�شتخدمي الإ

الع������امل يف عام 2007، ف������اإّن خطوات الدول 

أّي  العربّي������ة تب������دو خجولة، حي������ث مل ت�شل ا

منها اإىل هذه الالئح������ة. وح�شلت الوليات 

وىل بعدد  مريكّية عل������ى املرتبة الأ املتحدة الأ

211.1 ملي������ون م�شتخدم )م������ن اأ�شل 302 

مليون مواطن(، بينم������ا كانت املرتبة 20 من 

رجنتني بعدد 13 مليون م�شتخدم  ن�شيب الأ

)من اأ�شل 38.2 مليون مواطن(.

وم������ن املعوق������ات الت������ي حتّد م������ن تقدم 

نرتن������ت يف الع������امل العرب������ي وترقيت������ه اإىل  الإ

امل�شتوي������ات العاملّي������ة: البن������ى التحتية حيث 

أّن  تو�شل������ت درا�ش������ة اأجريت يف م�������رش اإىل ا

تكلف������ة تطوير البنية التحتي������ة لتنا�شب تلك 

املفرت�شة ت�شل اإىل 15 مليار دولر اأمريكّي، 

بينم������ا يت������ّم ا�شتثمار ما مق������داره 0.2% من 

اإجم������ايّل العائ������دات الوطنّي������ة للمنطقة يف 

هذا املجال، ونوعّي������ة املحتوى: حيث ميكن 

مالحظة ه������ذه امل�شكلة بت�شف������ح الكثري من 

خبار، حيث  املواقع العربي������ة للمعلومات والأ

تقوم معظمها بن�رش املعلومات نف�شها، نظراً 

ّن اأغلبه������ا يق������وم برتجم������ة املعلومات من  لأ

نباء  أو نقلها عن هيئات الأ م�شادر عاملي������ة، ا

أّن الكثري من حمتوى اجلرائد  العربية، كم������ا ا

لكرتونّية مياثل املحتوى املوجود  واملجالت الإ

يف الن�ش������خ الورقية، ول يت������ّم اإ�شافة عنا�رش 

أّي �شور  أو اإ�شافة ا التفاعل مع امل�شتخدمني ا

اأو عرو�������ض فيديو اإىل املواق������ع، اإ�شافة اإىل 

العوام������ل الت�رشيعّية حيث ما تزال الكثري من 

البلدان العربّية تتحكم باملحتوى الذي ميكن 

مر الذي يوؤثر  منية، الأ ن�رشه م������ن الناحية الأ

على حمتوى ال�شفحات العربية ودور الن�رش 

والطباعة، ح�شب كّل بلد.

نرتنت  أّول بلد عربي اأدخل الإ وتعد تون�ض ا

عر 7 �رشكات حكومّية لتقدمي اخلدمات و5 

�رشكات خا�ّشة. وتقّدم احلكومة تخفي�شات 

�شافة اإىل  للعائ������الت ت�شل اإىل الن�ش������ف بالإ

تعرف������ة الهاتف البالغ������ة 15 دولراً اأمريكّياً، 

م������ارات العربية ه������ي الدولة  كم������ا تع������د الإ

العربية الوحيدة التي قامت بتوقيع معاهدة 

لكرتونّية، حيث يتّم مبوجبها منع  التجارة الإ

نرتنت من  ال�رشكات التي تقدم خدم������ات الإ
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تق������دمي معلومات عن م�شتخدميها، عدا عن 

املعلومات  وحلماي������ة  لكرتونّية  الإ اجلرائ������م 

)7(
لكرتونّية. الإ

حق ال�سعوب يف �سيانة ذاكراتها: 

�شه������دت باماك������و عا�شم������ة دول������ة مايل 

انطالق������ة ن������دوة ح������ق ال�شع������وب يف �شيانة 

ذاكراتها الثقافي������ة، التي افتتح وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي املايل فعالياتها بكلمة 

همية البالغة لهذه الندوة  اأكد فيها عل������ى الأ

التي تناق�ض مو�شوع حق ال�شعوب يف �شيانة 

ع������ادة بناء  ذاكرته������ا الت������ي حتفظ هويتها لإ

ما�شيها نف�شياً وثقافياً.

ودع������ا الباح������ث حممد بن�رشيف������ة ع�شو 

اأكادميية اململكة املغربية الذي تراأ�ض اجلل�شة 

وىل يف فعاليات هذه الندوة بالتاأكيد على  الأ

�������رشورة اأن تخ������رج هذه الن������دوة بجملة من 

راء وامل�شطلحات التي ت�شهم يف الت�شدي  الآ

له������ذه العومل������ة التي حت������اول حم������و ذاكرتنا 

وا يف  الثقافي������ة، وقال: اإن علماءن������ا مل يق�رشِّ

حفظ الذاك������رة الثقافي������ة ل�شعوبنا بدءاً من 

القرن العا�رش حيث مل تزل را�شخة املجهودات 

الكبرية التي بذلوها يف ت�شجيل هذه الذاكرة 

وحفظها وتدوينها.

ويف ه������ذا ال�شي������اق ق������دم الكات������ب علي 

م�شطف������ى امل�رشات������ي عر�ش������اً �شاماًل حول 

ح������ق ال�شعوب يف �شيان������ة ذاكراتها الثقافية 

أن������واع هي: ال�شلبية،  التي حددها يف ثالثة ا

يجابية، وامل�شحون������ة مبعلومات خاطئة،  والإ

أك������د اأن هذه الذاك������رة تعني اجلمع ما بني  وا

جيال بني  احلا�������رش وامل�شتقبل وتوا�ش������ل الأ

املثقفني واملفكرين والفنان������ني، لفتاً اإىل اأن 

فريقية هي  �شالمي������ة والإ متني الإ ذاك������رة الأ

مو�شوع ال�شاعة خا�شة ما يطرح يف ال�شاحة 

أم������ور تتعلق بفر�������ض التبعية  العاملي������ة م������ن ا

وغريه������ا، واأ�شاف اأن الذاك������رة تعني الوعي 

أينما كان وهي  ن�شان املعا�������رشة ا بق�شاي������ا الإ

يجابيات وتنميها  التي يجب اأن تبحث عن الإ

ع������ن طريق حيوية العط������اء وات�شاع املعرفة، 

م�ش������دداً على �������رشورة اأن حتتف������ظ الذاكرة 

مبقوم������ات ال�شخ�شية واأل تعتمد على النقل 

واأن تهتم باجلذور ل بالتقوقع والتع�شب اأو 

العن�رشية.

واأو�شح يف ذات ال�شياق وزير التعليم العايل 

والبحث العلمي يف م������ايل اأن مو�شوع ذاكرة 

ن الذاكرة تعني  ال�شعوب يكت�شي اأهمية بالغة لأ

املا�شي واإعادة بنائه �شيكولوجياً وثقافياً مبا 

ي�شهم يف حماية هوي������ة اجلماعات وبالتايل 

هوي������ة ال�شعوب ومبا ي�شمن حقها يف �شيانة 
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ذاكرتها الثقافية ملواجه������ة العوملة الليرالية 

الت������ي ت�شتهدف هوي������ات ال�شعوب خا�شة يف 

البل������دان امل�شت�شعفة اقت�شادي������اً، موؤكداً اأن 

أ�شا�شياً  م�شاألة حماية الذاك������رة ت�شكل رهاناً ا

عادة بن������اء التاري������خ ونقل القيم  بالن�شب������ة لإ

والتكيف وكذل������ك حماية لغتنا التي يهددها 

العامل الذي ي�شهد حتولت مت�شارعة، خا�شة 

فريقي������ة التي تعتمد  بالن�شب������ة ملجتمعاتنا الإ

ذاكرته������ا الثقافي������ة على التقالي������د ال�شفوية 

أ�شا�شية حلماية و�شيانة معارفها«. و�شيلة ا

ثم قدم الباحث جريل دوكوري من مايل 

بحثاً بعن������وان »م�شمولت الذاكرة الثقافية.. 

خمطوطات متبكتو منوذج������اً، ركز فيه على 

املخطوطات وقيمتها العلمية م�شتهاًل بحثه 

بتق������دمي ملحة تاريخي������ة حول ن�ش������اأة مراكز 

املخطوطات وظهوره������ا يف ال�شودان الغربي 

أ�شار  خالل القرن اخلام�ض ع�رش امليالدي، وا

مراطوريات  يف ه������ذا ال�شدد اإىل ظه������ور الإ

�شالمي������ة يف املنطق������ة ال�شاحلي������ة جنوب  الإ

ال�شح������راء والت������ي متركزت يف م������دن ولتة 

ومتبكت������و وغ������او وجن������ي، م�شتعر�شاً مالمح 

النه�شة العلمية الكب������رية التي �شهدتها هذه 

املدن والكتب واملخطوطات التي نقلت اإليها 

)8(
من م�رش وليبيا واملغرب.

تكرمي املغربي الطاهر بن جلون: 

دي������ب املغربي  كرمت �رشك������ة رولك�ض الأ

الطاه������ر بن جل������ون وخم�شة كّت������اب عامليني 

اآخرين تقديراً لدوره������م يف توجيه وتدريب 

املواه������ب الواعدة، وذل������ك يف اإطار »مبادرة 

رولك�ض لرعاية املواهب الفنية ال�شابة 2006 

/ 2007«، والت������ي تهدف من ورائها اإىل بناء 

�شاتذة الكبار واملواهب  ج�شور توا�شل بني الأ

الفني������ة ال�شاب������ة يف جمالت مث������ل الرق�ض 

دب، واملو�شيق������ا،  ال�شعب������ي، وال�شينم������ا، والأ

وامل�������رشح، والفنون املرئي������ة، حيث يتوىل كل 

�رشاف على فنان �ش������اب ملدة �شنة  أ�شت������اذ الإ ا

كاملة.

وكان اب������ن جل������ون البالغ م������ن العمر 62 

عاماً، قد اأم�شى ال�شنة املا�شية م�رشفاً على 

الروائ������ي اإدمي اأويومي، وهو �شاب يف ال� 32 

من العمر، من جمهورية توغو، وقد قال عن 

أنني مل  عمل������ه مع اإدمي: اإن املمتع يف ذلك هو ا

أو املعلم، بل كنت �شخ�شاً  اأقم بدور امل�شحح ا

أديباً وهو يكتب. أتابع ا ا

واأو�ش������ح باتري������ك هينيج������ر، الرئي�������ض 

التنفيذي ل������� »رولك�������ض« اأن ال�رشكة اأطلقت 

برنام������ج رعاية وتدري������ب املواهب ال�شابة يف 

عام 2002 بهدف تعزيز الهتمام بالفنون.
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وىل م������ن »مبادرة رولك�ض  ويف الدورة الأ

لرعاي������ة املواه������ب الفنية ال�شاب������ة 2002-

2003«، مت اختيار املهند�ض املعماري والر�شام 

ردين �شه������ل احلي������اري ع������ن فئ������ة الفنون  الأ

ألفارو �شيزا، اأحد  املرئية، حيث اأ�رشف عليه ا

أ�شهر املهند�شني املعماريني الرتغاليني. ا

وت�شتم������ل مبادرات رولك�������ض يف اخلليج 

وامل�������رشق العرب������ي و�شم������ال اإفريقي������ا، على 

»جوائز رولك�������ض للمبادرات الطموحة« التي 

تدعم وتقدر جه������ود اأ�شحاب امل�شاريع التي 

ن�شانية وحتقيق  تهدف اإىل تطوير املعرفة الإ

)9(
الرفاه الجتماعي.

الروايـــة  وم�ســـرية  يو�ســـا  فارجا�ـــض   

الالتينية: 

يعد ماريو فارجا�ض يو�شا املولود يف البريو 

�شبانية  عام 1936 واحلا�شل على اجلن�شية الإ

ع������ام 1993 من بني اأهم كت������اب الرواية يف 

دبي من  أمريكا الالتينية ملا يتميز به نتاجه الأ ا

دبي،  تنوع ما بني الرواية والق�شة والنقد الأ

ف�شاًل عن ممار�شته ال�شحافة والنقد الفني 

وال�شينمائ������ي، ولهذا قد ح�ش������ل يو�شا على 

جوائ������ز عديدة، ومت تكرميه من قبل العديد 

من املوؤ�ش�ش������ات الدولية واخلا�ش������ة، اأهمها 

داب عام 1986،  أ�شتوريا�ض يف الآ جائزة اأمري ا

�شباين رافائيل  والتي تقا�شمها مع اللغوي الإ

لبي�شا، كما ح�ش������ل على جائزة بالنيتا عام 

دبية »1994«. »1993«، وجائزة ثرفانت�ض الأ

 ق�شى يو�شا طفولة م�شطربة اإذ انف�شل 

ول، وانتقل مع  والداه وهو بع������د يف عامه الأ

عائلة والدت������ه اإىل بوليفيا حيث ق�شى فرتة 

وىل، وبداأت حماولته  �شا�شي������ة الأ تعليم������ه الأ

وىل وه������و يف الثامن������ة من عمره  دبي������ة الأ الأ

له«، ثم التحق  بعنوان »خطاب اإىل الطفل الإ

كادميية الع�شكرية »ليونثيو برادو«، وقد  بالأ

أث������ر يو�شا به������ذه احلي������اة الع�شكرية ب�شكل  تا

دبية  كبري، وهو ما ظهر جلي������اً يف اأعماله الأ

خا�شة يف روايته ال�شهرية »املدينة والكالب« 

»1963«، وجدي������ر بالذك������ر اأن يو�ش������ا ق������د 

دب، فالتحق  توجه بعد ذلك اإىل درا�ش������ة الأ

أدبية بعنوان  بجامعة بريو و�شارك يف جريدة ا

دب«. »الأ

وق������د ح�شل عل������ى منح������ة للدرا�شة يف 

اإ�شبانيا ع������ام 1958 وح�شل على الدكتوراه 

يف تخ�ش�������ض اأدب اأمري������كا الالتينية وكانت 

الر�شالة بعنوان »جابريي������ل جارثيا ماركيز: 

ق�شة وت�شميم«، وذلك عام 1971.

وعل������ى الرغم من اأن يو�شا ظهر يف نف�ض 

الف������رتة التي تبل������ور فيها مذه������ب الواقعية 
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ال�شحرية يف اأمريكا الالتينية، وحقق املذهب 

أنه مال اإىل  دبي الوليد جناح������اً فائقاً اإل ا الأ

الكتابة الواقعية، بل على العك�ض فاإنه اختار 

الواقعية التي متيل اإىل تهويل عن�رش القبح، 

ولعله بهذا ال�شكل يقرتب من مذهب الكاتب 

�شباين احلائز على جائ������زة نوبل »كاميلو  الإ

خو�شيه ثيال« وهو مذهب »التهويل«.

وق������د ظهر البع������د ال�شيا�ش������ي يف اأغلب 

اأعمال يو�شيا، الذي عمد اإىل ت�شوير معاناة 

�شعب������ه وب�شطاء احلال يف بالده، والرغبة يف 

ك�ش������ف وتعرية املجتمع يف دعوة وا�شحة اإىل 

املطالب������ة بالتغيري، فب������دت اأعماله ورواياته 

حتدي������داً كاأداة فاعل������ة غايته������ا �شيا�شية يف 

�رشار على  ول، حيث كان ه������ذا الإ املق������ام الأ

تن������اول ق�شايا جمتمع ب������الده، واإبراز اأهمية 

العن�������رش ال�شيا�شي فيها دافع������اً له اإىل ولوج 

املج������ال ال�شيا�شي عام 1980، اإذ ر�شح نف�شه 

يف النتخابات الرئا�شي������ة اأمام الرئي�ض اآلن 

جارثي������ا، وانته������ى الت�شويت بف������وز املر�شح 

املناف�ض اآلن جارثيا، الذي توىل رئا�شة بريو 

للمرة الثانية يف الوقت احلايل.

ومن اأهم اأعمال يو�شا: املدينة والكالب، 

خ�رش، الفتاة خوليا، املتكلم، اأوراق  البيت الأ

ريجوبريت������و، حفل التي�������ض، اجلنة يف اجلهة 

خرى، واألعيب الطفلة امل�شاغبة. الأ

أك������رث اأعم������ال يو�شا اإىل  وق������د ترجم������ت ا

العديد من لغات الع������امل ومنها اللغة العربية 

حي������ث ترجم������ت روايته املث������رية للجدل »من 

أثارت جدلً  قت������ل مول������ريو«، اإىل العربي������ة و ا

كبرياً بع������د ن�رشها، ويرجع ذلك اإىل امل�شاهد 

العنيفة وامل�شاه������د اجلن�شية الفجة، اإ�شافة 

اإىل اإباحية اللغ������ة وغريها من العنا�رش التي 

تتعار�������ض والتابوه������ات التي اعت������اد عليها 

)10(
القارئ العربي.

تر�سيحات جلائزة نوبل: 

أع������اد جمل�������ض اإدارة اجلمعي������ة العام������ة  ا

�شبان تر�شيح كل من  للموؤلفني واملحررين الإ

أي������ال واإرني�شتو �شاباتو  الكتاب فران�شي�شكو ا

وميجي������ل ديليب�������ض، للفوز بجائ������زة نوبل يف 

داب لعام 2008. الآ

وق������ال املجل�������ض يف بيان ل������ه: اإن القرار 

عمال العظيمة للكتاب الثالثة  يرج������ع اإىل الأ

العاملي������ني، والتي جتعله������م ي�شتحقون الفوز 

داب، مع العلم اأن املجل�ض  باأ�شهر جائزة يف الآ

ق������ام برت�شيح نف�ض الثالث������ي، احلا�شل على 

كادميي������ة ال�شويدية  جائ������زة ثريبانتي�������ض، لالأ

عام 2007، عندما فازت الكاتبة الريطانية 

دوري�ض لي�شينج باجلائزة.

أي������ال ولد عام  يذك������ر اأن فران�شي�شك������و ا
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�شبانية، وهو  1906 يف مدين������ة جران������ادا الإ

كاتب رواي������ات ومق������الت، واأكادميي وناقد 

دب  اأدبي و�شينمائ������ي، ويعتر بطري������رك الأ

�شباين احل������ايل، ح�شل على جميع جوائز  الإ

�شباين القيمة. دب الإ الأ

أم������ا اإرني�شتو �شاباتو فولد عام 1911 يف  ا

أير�ض، ومن  رجنتيني������ة بوينو�ض ا العا�شمة الأ

اأعماله النفق، وهو يعتر اأهم كاتب اأرجنتيني 

مازال على قيد احلياة. اأما ميجيل ديليب�ض 

�شبانية عام 1920  املولود مبدينة بايدوليد الإ

فمن �شمن اأعماله: الطريق، كما ح�شل على 

عدة جوائز مثل جائزة نادال، جائزة النقد، 

أ�شتوريا�ض، اجلائ������زة الوطنية  أم������ري ا جائزة ا

�شباين لعام 1991. داب الإ لالآ

أن�شئت عام  ي�ش������ار اإىل اأن جائزة نوب������ل ا

ألفريد نوبل العامل ال�شويدي  1901 على ي������د ا

ال������ذي جمع ث������روة �شخمة من بي������ع اخرتاع 

جديد هو الديناميت، وقد ن�ض الفريد نوبل 

يف و�شيت������ه على �رشورة منح اإحدى اجلوائز 

أنتج عمال بارعا يعتر  أو اأديب ا �شنوياً لكاتب ا

�شافة اإىل فروعها  دب املثايل، بالإ منوذجاً لالأ

خ������رى يف الريا�شي������ات والفيزياء والطب  الأ

وال�شالم والقت�شاد والكيمياء.

داب هو  وكان اأول فائ������ز بجائزة نوبل لالآ

ال�شاعر الفرن�شي �شويل »برود اأوم« الذي مت 

كادميية  تف�شيل������ه على تول�شتوي. وتق������وم الأ

ال�شويدي������ة باختيار الفائز م������ن قائمة ت�شم 

دب  أ�شاتذة الأ أدباء ير�شحهم ا أ�شم������اء خم�شة ا ا

)11(
والفائزون بجائزة نوبل ال�شابقني. 

مهرجان برلني ال�سينمائي: 

نظم مهرجان برلني ال�شينمائي احتفالية 

ربعني لنتفا�شة الطلبة  خا�شة بالذك������رى الأ

عام 1968 وتنامي املعار�شة حلرب فيتنام من 

مريكية  فالم الأ خالل عر�ض �شل�شل������ة من الأ

التي ت�شور حرب فيتنام وماآ�شيها.

فالم  ويف هذا املجال ومن بني �شل�شلة الأ

التي عر�شت خالل الحتفالية اخلا�شة التي 

نظمه������ا املهرجان فيلم »ما�ض« وهو كوميديا 

مريكي������ني للمخرج  طب������اء الأ �ش������وداء عن الأ

�شاف������ة اإىل عر�ض فيلم  روب������رت التمان، بالإ

ت�شجيل������ي بعنوان »يف عام اخلنزير« للمخرج 

اإميل دي اأنطونيوين وفيلم »كات�ض 22« الذي 

يحك������ي عن جن������ون احلرب للمخ������رج مايك 

نيكولز. 

وقد ت�شادف تنظيم املهرجان ال�شينمائي 

الدويل يف برل������ني، مع الحتف������ال بالذكرى 

ربعني ملا يُ�شمى مبوؤمتر فيتنام برلني الذي  الأ

ملان  نظمته الرابط������ة ال�شرتاكية للطالب الأ

يف �شباط ع������ام 1968، حيث �شاعد املوؤمتر 

آنذاك عل������ى اإثارة حركة احتجاجات الطلبة  ا
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التي حتولت اإىل انتفا�شات يف خمتلف اأنحاء 

أوروب������ا عرف������ت با�شم احتجاج������ات 1968،  ا

واأدى هذا اإىل تنامي النتقادات بني الطلبة 

ملان ب�شاأن تاري������خ بالدهم ما بعد احلرب  الأ

العاملي������ة الثاني������ة، كما �شاع������دت يف الوقت 

نف�شه ثورات الطالب مبختلف اأنحاء اأوروبا 

وتفاقم ال�شعور بالغ�شب يف الوليات املتحدة 

ب�ش������اأن م�شار حرب فيتنام على دفع خمرجي 

نتاج اأفالم تتبنى موقفا مناه�شا  هوليوود لإ

مريكي يف تلك احلرب. للتورط الأ

خرى التي عر�شت  ف������الم الأ ومن بني الأ

يف مهرجان برلني فيلم »احلرب يف الوطن« 

لباري ب������راون وجل������ني �شيلر الت������ي تر�شد 

الت�شل�شل الزمن������ي للحركة املناه�شة لفيتنام 

يف ال�شتيني������ات وال�شبعينيات، وفيلم »جندي 

ال�شتاء« وهو فيل������م ت�شجيلي ير�شد اأحداث 

موؤمتر حمارب������ي فيتن������ام ملناه�شة احلرب، 

وكذلك جرائم الغت�شاب والتعذيب والقتل 

التي ارتكبها جن������ود اأمريكيون �شد املدنيني 

)12(
يف فيتنام. 

اإحــــــاالت

نباء العربية ال�سورية »�سانا«  وكالة االأ  -1

WWW.SANA.ORG
�سبكة املعلومات العربية املحيط  -2

WWW.MOHEET.COM
نباء ال�سعودية وكالة االأ  -3

WWW.SPA.GOV. SA
نباء اخلليج  وكالة االأ  -4

WWW.JAMAHIRIYANEWS.NET
نباء الكويتية »كونا« وكالة االأ  -�

WWW.KUNA.NET
نباء اجلزائرية وكالة االأ  -�

WWW.APS.DS
موقع البوابة   -�

WWW.ALBAWABA.COM
موقع ميدل اي�ست اأن الين  -�

WWW.MIDDLE-EAST.ONLINE.COM
نباء وكالة املغرب العربي لالأ  -�

WWW.MAP.CO.MA
10- موقع العرب اأونالين

 WWW.ARABONLINE.COM
11- وكالة رويرتز  

WWW.REUTERS.COM
12- موقع ن�سيج

WWW.NASEEJ.COM

¥µ
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أبعاد الن�ض  �شدر حديثاً عن وزارة الثقافة ال�شورية، كتاب حتت عنوان: »ا

النقدي عند الثعالبي: مقدم������ة نظرية ودرا�شة تطبيقية«. الكتاب من تاأليف 

حمد«. يقع الكتاب يف /398/ �شفحة من  الباحث الدكتور »ح�شن اإبراهيم الأ

القطع الكبري. نقدم عر�شاً له مبا يت�شق واملعطيات املعرفية للكتاب.

أبعاد الن�ص النقدياأبعاد الن�ص النقديأبعاد الن�ص النقدي

 عند الثعالبي

باحث �سوري.

❁

❁

˜

عر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سنعر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن
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❁    ❁    ❁

ول الف�سل الأ

 يف مفهوم الن�ض والتنا�ض

مفهوم الن�ض يعد من اأكرث املفاهيم ذيوعاً 

دبي������ة، �شاأنه �شاأن  و�ش������اط النقدية والأ يف الأ

الثقاف������ة واحل�شارة، وج������ود وكيان زمكاين. 

وعلى هذا تكون معرفة املفهوم �رشطاً �رشورياً 

أّن الن�ض يحم������ل معنًى عاماً،  لفهم������ه. ومع ا

وخا�شاً، اإل اأن تعدد مداخل التحليل، تاأخذ 

يف ح�شبانها ال�شياق������ات الزمكانية واللغوية 

الت������ي يت�شكل الن�������ض فيها، ومنه������ا. ونظراً 

اإىل هذه الت�ش������ورات كلها، ينبغي لنا اإي�شاح 

ماهية الن�ض والتنا�������ض حديثاً وقدمياً، اإىل 

مقاربته مقاربة مبدئي������ة، من خالل تقريب 

وجهات النظر وتكثيفها.

- الن�������ض يف النق������د احلدي������ث: تبق������ى 

ول، فهي  �شول اللغوية للمفهوم املرجع الأ الأ

تتفق على معن������ى الن�ض املعجمي امل�شتق يف 

وروبية من ال�شتخدام ال�شتعاري  اللغات الأ

للفع������ل Textere يف الالتيني������ة. يخ�ش������ع 

الن�ض لتعريفات كث������رية، لذلك يبدو املفهوم 

مرتبط������اً بجملة من الت�ش������ورات واملقاربات 

ج������راءات النقدية التي اتخذت  اخلا�شة بالإ

الن�ض مادة للمعاجلة. يعتمد التعريف العام 

اإذاً املقولة اللغوية التي ترجع اإىل التحديات 

وىل للن�ض عند اللغويني اأمثال )�شو�شري(.  الأ

ويف احلقيقة، تنفي الروؤية ال�شابقة الطبيعة 

والتاريخي������ة  يديولوجي������ة  والأ الجتماعي������ة 

للن�ض، لكنها تبقى باإبرازها العن�رش اللغوي 

البداية الت������ي انطلق منها بقية النقاد اأمثال 

)جوليا كري�شتيفا( التي طرحت اأربع خ�شائ�ض 

نتاجية، الخرتاق  أ�شا�شية لتعريف الن�ض: الإ ا

اللغوي، التداخل الن�شي، املو�شوع املتحرك، 

وقد وجد تعريف )كري�شتيفا( من يتبناه، مثل 

أب������رز الت�شور النقدي،  )رولن بارت( الذي ا

وعّنون������ه ب�)م������ن العمل اإىل الن�������ض(. ويقدم 

آريفي( يف الجتاه ذاته ت�شوراً اأقل  )مي�شيل ا

تو�شعاً من ت�شور )بارت(. ويعتمد )لومتان( 

أنه ي�شيف اإليه خا�شية  الت�شور ذاته، غ������ري ا

اأخرى هي )التعبري الفني(. لي�شت التعريفات 

والتحديدات ال�شابقة اإل طموحاً ل�شتك�شاف 

اجله������از املفهومي املحدد للمع������امل الن�شية، 

املتجلي يف متظهر اللغ������ة، ويف الرتباطات 

املتعددة التي يقيمها من جهة ثانية.

ل ميكن الق������ول اإن هناك مفهوماً عربياً 
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ن النق������اد العرب اعتمدوا  خا�ش������اً للن�ض، لأ

ما كتب يف الغ������رب. لكن البادرة التي ميكن 

ت�شجيلها هنا هي اإعطاء بع�ض هوؤلء الن�ض 

ت�شوراً خا�شاً ياأخ������ذ يف احل�شبان �شياقاته 

يديولوجية يف  الجتماعي������ة والثقافي������ة والأ

آراء  ت�شكيله النهائي. وبالتايل، ميكن اأن جند ا

متباينة يف املمار�ش������ة النقدية للن�ض، اأو يف 

التنظ������ري، تدفع بالنقد اإىل نقد النقد. حيث 

دبي عند املحدثني لي�ض �شياغة  اإن »الن�ض الأ

للمعنى، بل حماولة لكت�شاف املعنى«.اإن الن�ض 

عندهم يتحدد مبحددات لغوية واجتماعية 

أيديولوجي������ة، مرتبط������ة مبنتج.  وثقافي������ة وا

ونظراً اإىل اأهمية البنى اخلارجية، فاإن الن�ض 

لن يقارب اإل بت�شور �شمويل تكاملي.

- الن�ض يف النقد العربي القدمي:

معجمياً، تدور مادة )ن�ش�ض( يف املعجم 

العربي حول معان متعددة مرتبطة ب�شياقها. 

ففي ل�شان العرب حت�رش الن�ض كمادة لغوية 

�شناد،  يف: الرف������ع، والظه������ور، والغاي������ة، والإ

والتوقي������ف، والتعيني، وال�ش������دة، وال�شتواء، 

وال�شتقامة. وميكن تلم�ض املعاين والدللت 

أنه ي�شيف  أ�شا�ض البالغة، غ������ري ا ذاته������ا يف ا

»ون�ش�ش������ت الرجل اإذا اأخفيت������ه يف امل�شاألة 

ورفعت������ه اإىل ح������ّد ما عنده م������ن العلم حتى 

أبادي( معنى  ا�شتخرجته«. وي�شيف )الفريوز ا

اآخر »ن�ش�ض غرميه ونا�شه: ا�شتق�شى عليه 

وناق�شه«. 

لقد ح�������رشت املعاجم الدللت املتنوعة 

أربعة  للجذر اللغ������وي )ن�ش�ض( يف حق������ول ا

توؤلف بتكاملها مفهوماً نظرياً معجمياً حمدداً 

ب�:التق�ش������ي، الظه������ور، التحري������ك، وال�شري 

ال�شديد لبلوغ اأق�شى ال�رشعة، اأق�شى ال�شيء 

ومنتهاه. ومن خ������الل ا�شتقراء هذه احلقول 

ربعة ميكن اخل������روج بنتائج مهمة تعتمد  الأ

تاأويل وتف�شري هذه الدللت التي ترتاكب مع 

الن�ض مبفهومه احلديث، فالتق�شي يقت�شي 

أما الظهور فهو جتل لدللت  م�شاءلة الن�ض. ا

الن�ض، ويرتبط التحريك بالنقل و�شولً اإىل 

الدللة الرابع������ة، املنته������ى، اأي بلوغ اأق�شى 

قل. دللت الن�ض يف وعي القارئ على الأ

بي������د اأن عّد الن�ض ن�شيجاً مبا يرتبط به 

هذا امل�شطلح م������ن اإنتاجية، يجب األ يقفل 

املعنى املتوارى خلف������ه، فغالباً ما مت الرتكيز 

على )الفكرة التوليدية( التي يتخذها الن�ض 

نف�شه. ل ميك������ن اإذاً اعتماد على املفهومني 

املعجمي والتطبيقي، اأن نتغا�شى عن مقولة 



3�� العــــــدد 535 ني�ســـــان  2008

اأبعاد الن�ض النقدي عند الثعالبي

)الن�ض ممار�شة قدمية( وهو ما حتدث عنه 

أمث������ال: ابن �شالم، احلامتي،  نقاد كبار من ا

والقرطاجن������ي، واجلاحظ، واب������ن طباطبا، 

وغريهم، �ش������واء يف التطبيق، اأو يف احلديث 

عن الدللت.

- التنا�ض يف النقد احلديث: 

يجم������ع كل م������ن كتب ع������ن التنا�ض على 

ظهور امل�شطل������ح على يد )جوليا كر�شتيفا(. 

وكان ذلك نتيجة منطقي������ة لتطور البنيوية. 

ويف كتابيها »من اأجل حتليل �شيميائي« و»ن�ض 

الرواية« اأطلقت )كر�شتيفا( مقولتها ال�شهرية 

»كل ن�ض هو ت�رشب وحتويل لن�ض اآخر«. اإن 

�شا�ض الذي اعتمدته )كر�شتيفا( يرجع اإىل  الأ

دب  تطويرها مقولت )باختني( الذي عّد الأ

ذاته ممار�ش������ة للغة �شم������ن الواقع. وجممل 

ما كتب ع������ن التنا�ض تعريف������اً ل يخرج عن 

الدائرة التي عرفت������ه بها )كر�شتيفا( كما يف 

آريف������ي( الذي يركز على  تعريفات )مي�شيل ا

أو تعريف������ات )تودوروف( املرتبطة  العالقة، ا

بن�شاأة الن�ض وعمليات التحويل، اأما )جريار 

جينيت( فيرتك تعريف التنا�ض كما يف تركه 

تعريف الن�ض، اإىل تقدمي م�شطلح مواٍز هو 

)جام������ع الن�ض( املطّور عن������ده فيما بعد اإىل 

)جام������ع الن�شج(. واإذا م������ا انتقلنا اإىل النقد 

أن������ه تابع مقولت  العرب������ي احلديث �شنجد ا

الغربي������ني. اإ�شاف������ة اإىل اختالفاته املنهجية 

يف اختالف نقل امل�شطلح املرتجم بالتنا�ض، 

والتفاعل الن�شي، والتداخل الن�شي.. وهي 

اختالفات ميكن ردها اإىل متايز املنهجية يف 

التعامل مع الن�شو�ض كال�شيميائية والل�شانية 

والبنيوية التفكيكية، والواقعية.

- التنا�ض يف النقد العربي القدمي: 

ل حتمل املعاين املعجمية ملادة )ن�ش�ض( 

�شوى م������ا ورد منها حتت مفهوم الن�ض، بيد 

اأن عّد الن�ض ن�شيجاً ميكن الباحث من تلم�ض 
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بع�ض ال�شيغ الدالة يف مادة )ن�شج( حيث يدل 

الن�شج عند الزخم�رشي على التزوير والكذب. 

أبادي فيو�شع من دائرة الدللة  اأما الف������ريوز ا

اللغوية لت�شبح: »والكالم خل�شه وزّوره«. ويف 

م������ادة )زّور( يقول: »وال�شيء ح�شنه وقومه«. 

هذه املفاهيم الك������ذب، التزوير، التلخي�ض، 

�ش�ض  التح�شني، التقومي« قائمة على معظم الأ

الت������ي قامت عليها مفاهيم التنا�ض احلديثة 

من حتويل، وتكثيف وحم������اكاة، وغريها،كما 

تقدم.

❁    ❁    ❁

الف�سل الثان: م�سادر النقد..

- امل�سادر اخلا�سة: 

أب������و من�شور عبد  ترتب������ط بن�شاأته: فهو ا

امللك ب������ن حممد اب������ن ا�شماعي������ل الثعالبي 

الني�شابوري، ولد يف ني�شابور �شنة /350ه�/ 

وت������ويف فيها �شنة /429ه�/. والثعالبي ن�شبة 

أبيه.  اإىل مهنة جتارة جل������ود الثعالب، مهنة ا

أرزاقها،  أ�������رشة مو�رشة، اأ�شاع معظم ا ن�شاأ يف ا

�������رشي اأن يتزود  أت������اح له و�شع������ه املادي والأ ا

بق�شم كبري من الثقافة. هناك ن�شو�ض جتزم 

�شالمي، تقرر فيها  باأ�شل������ه العربي، ودينه الإ

أما بالن�شبة ملهنته، فلم يرث  �شافعية مذهبه. ا

أبيه، بل اجت������ه اإىل التاأديب،  الثعالب������ي مهنة ا

مهن������ة ني�شابور، فعمل فيها، وكان له تالميذ 

عدة، واأقام عالق������ات عدة مع اأقرانه، وكان 

ه  أّم أم������ا جمل�شه فقد ا مو�شوعي������اً يف تعليمه. ا

لياأخذ من������ه وكان ذلك مرادف������اً للعديد من 

موؤلفات������ه التي اقتب�شها من ه������ذه املجال�ض. 

تنوع������ت رحالته م������ن ني�شاب������ور اإىل بخارى 

طلباً للم������ال وال�شهرة ثم العودة اإىل ني�شابور 

دون اأن يحق������ق �شيئاً، مت زيارة جرجان حيث 

متت������ع بكرم اأمريها قابو�������ض بن و�شكمري. ثم 

اإىل اجلرجاني������ة ملبياً دعوة اأمريها ثم يغادر 

اإىل غزنة �شن������ة /407ه�/ ث������م يغادرها اإىل 

أن�ش������اأ الثعالبي  ه������راة ومعه������ا اإىل ني�شابور. ا

جمموع������ة كبرية من العالقات الفاعلة باأدباء 

ع�رشه و�شعرائه ووزرائه يغلب عليها الطابع 

ال�شخ�ش������ي، وكان������ت م�شدراً م������ن م�شادر 

نتاج. وم������ن اأهم ال�شخ�شيات يف عالقاته  الإ

العامة.

- امل�سادر العامة: 

ويق�شد بها العوامل املو�شوعية امل�شتقلة 

عن املب������دع، والتي يتبلور وينمو يف حدودها 

طار ال������ذي قال به  ب������داع وه������ي الإ فعل الإ

)من�شك������ي( وال������ذي ينطوي عل������ى ما ي�شمى 
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أ�شا�ض الن�ض من  ن ا بالتنا�������ض ال�������رشوري لأ

أي�شاً، عر تنويع������ات متعددة  قب������ل املتلق������ي ا

�شيا�شية واجتماعي������ة وثقافية، تعك�ض الفرتة 

الزمني������ة التي يعي�ض بها املب������دع وتفعل فيه 

فعله������ا. فقد عا�ض الثعالبي يف القرن الرابع 

الهج������ري، وهو قرن تفكك الدولة العبا�شية، 

وانتق������ال ال�شلط������ة من بغ������داد املرك������ز اإىل 

طراف. وق������د اتفق بدايات ن�شاأة الثعالبي  الأ

م������ع بداية ت�ش������كل الدول������ة البويهية يف �شنة 

/334ه�������/ التي حكمت: فار�������ض وخرا�شان 

وبغداد، وخ�ش�شت لها مدن عدة منها: الري 

وا�شبه������ان وجرجان و�شرياز، ا�شتغل حكامها 

دب، وظهر منه������م اأمراء ووزراء  بالعل������م والأ

مبدع������ون من مثل: ابن العمي������د ولل�شاحب 

طار الجتماعي  ابن عباد، واملهلب������ي. اأما الإ

والثق������ايف فقد �شهد في������ه الثعالبي: تعددية 

�شيا�شي������ة وثقافي������ة واجتماعي������ة ومذهبية، 

فكار العري�شة  حيث ظهرت على ال�شطح الأ

للفرق، واملذاهب والنحل، والطبقات، وكان 

ل بد لها من احلوار وال�رشاع فيما بعد. ومل 

يكن الثعالبي مبعزل عن هذه جميعاً، فقدم 

�شورة بانورامية عن هذا الع�رش.

- امل�سادر املكتوبة:

 مل يق������رتن الثعالبي ب�شيخ م������ن ال�شيوخ، 

دب، توؤكد  فنظرته ال�شاملة املو�شوعية اإىل الأ

ول يف تكوين������ه  أن الكت������اب كان امل�ش������در الأ ا

املع������ريف والثقايف. ومن م�ش������ادره املكتوبة: 

أّي موؤلف من  القراآن واحلديث، بحي������ث اإن ا

موؤلفات الثعالبي ل يخلو من اإيراد لل�شواهد 

آني������ة، واأقوال الر�ش������ول )�ض(، حتى اإنه  القرا

أل������ّف كتاب������اً متخ�ش�ش������اً يف »القتبا�ض من  ا

�شا�شية  آن الكرمي«. وال�شعر هو املادة الأ القرا

أو م�شّنف، لكنه عن������د الثعالبي  ي ناق������د ا لأ

ياأخ������ذ خ�شو�شية وا�شح������ة، تظهر يف تعدد 

مثال تعبري  الوجه������ات التي عامله به������ا. والأ

ع������ن الفكر ال�شعبي اجلمع������ي عميق ال�شلة 

بالتاريخ وبالتجرب������ة، وبخرة امل�شنف الذي 

ي�شتغل عليه، وهو ظاهرة بارزة يف اختيارات 

الثعالبي. وانعك�ض اهتمام الثعالبي باجلانب 

دب يف العتماد على الق�ش�ض  ال�رشدي من الأ

مثال،  ذات الطاب������ع التعليمي كحكاي������ات الأ

خ������ر لذلك ت�شكل  ي مبدع عن الآ ولغن������ى لأ

نتاج اأي ن�ض.  املوؤلفات العامة م�شدراً ثرياً لإ

كما �شكلت م�ش������ادر الثعالبي ذاتها م�شدراً 

هاماً يف اإبداعه ونق������ده، وهذا ما ميكن اأن 

أو الذاتي. يطلق عليه التنا�ض الداخلي ا
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لفات: ثار/ املوؤ - الآ

 تع������د م�شاألة التوثيق م������ن اأهم الق�شايا 

املتماهي������ة يف مفه������وم الن�������ض، لرتباطه������ا 

باملنه������ج وال�شخ�ض وامل������ادة املدرو�شة. وقد 

ق������دم الثعالب������ي ما يزي������د عن مئ������ة موؤلف، 

دب ونقده، ثم ح�رش  تغطي كل ماكتب يف الأ

موؤلفات الثعالبي من قبل املحدثني، واإن كان 

يعوزها الدقة اأحياناً.مثال )الوايف بالوفيات 

للكتب������ي(  التواري������خ  و)عي������ون  لل�شف������دي( 

و)طبقات النحاة لب������ن قا�شي �شهبة(. ومن 

القوائم احلديثة: قائمة )الزركلي( و)قائمة 

�شالمية( و)قائمة جرجي  دائرة املع������ارف الإ

زيدان(. وبناء على ما تقدم. تق�شم موؤلفات 

أربعة اأق�شام هي: الثعالبي اإىل ا

- املطبوعة: و�شمت /34/ كتاباً.

- املخطوطة: و�شمت /31/ خمطوطاً.

- املفقودة: و�شمت /44/ مكتوباً.

- املن�شوبة: و�شمت /9/ كتب.

❁    ❁    ❁

الف�سل الثالث: الن�ض النقدي..

- مفهوم النقد:

 ل يوجد ثم������ة تعريف واحد متفق عليه 

ل�شطالح النقد. وب�شفة عامة، ميكن القول 

�شا�ض  اإن م�شطلح النقد اإمن������ا ي�شتخدم بالأ

دبية،  �ش������ارة اإىل متابع������ة الن�شاط������ات الأ لالإ

ب������داع بروؤية ما، من خالل  ور�ش������د حركة الإ

أ�شا�شيتني هما املقارن������ة والتحليل،  أدات������ني ا ا

جمال، اإن التفاع������ل بني ما ي�شمى  وعل������ى الإ

أدب������اً، وبني ما ي�شمى نقداً م�شلمة ل يختلف  ا

عليها اثنان. مم������ا ل �شك فيه اأن م�شداقية 

بداع،  الن�ض النقدي تتبلور يف عّده تابعاً لالإ

فه������و اإن�ش������اء عل������ى اإن�شاء ل مييزه������ا �شوى 

اخت������الف الوظيفة، اإذ يعتمد الن�ض النقدي 

ثالثة حماور موظفة ه������ي التقومي والتمييز 

والتاأريخ. وهذا ما يفر�ض على الن�ض النقدي 

اختالف لغته. وهذا م������ا ي�شمح بالنظر اإىل 

بداع والنقد،  امل�شطلحات الثالث: الن�ض والإ

أّن  نظراً تفاعلياً. ومن وجهة نظر ثانية، جند ا

أّن عالقة  راء ت�شتند اإىل طرح مفاده ا بع�ض الآ

دبي هي ذاتها عالقة املعنى  النقد بالعمل الأ

بال�ش������كل، بل لنقل عالقة لغت������ه بلغة العمل 

ال������ذي يحلله من جهة، وعالق������ة لغة العمل 

املنق������ود ذاته بالعامل من جهة اأخرى وتاأ�شي�شاً 

عل������ى اإن�شائه النقد. ولتج������اوز التباين، فاإن 

ثم������ة وجهة نظر ثالثة. فالنقد ل ين�شاأ اأ�شاًل 

دبية التي يتناولها  عمال الأ اإل م������ن حتقق الأ
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بالدر�ض والتحليل. وعموماً ميكننا عّد العمل 

دبي دالً هو اأهم �رشط من �رشوط النقد.  الأ

اإن النق������د عند الثعالبي يعني درا�شة خمتلف 

دبي، فهو يدر�ض  بداع الأ اجلوانب اخلا�شة بالإ

دب������ي وعالقته باملنت������ج، كما يويل  الن�ض الأ

والجتماعية.  التاريخية  للظروف  الهتمام 

أن يقيم توازناً ما بني  لقد ا�شتطاع الثعالبي ا

الطابعني الجتماعي والتخ�ش�شي مبالم�شة 

اجلوانب ال�شعبية يف النقد، وتقدمي ن�شو�ض 

نقدية هي مدار اهتمام اخلا�شة والعامة.

- الثعالبي يف ميزان النقد: 

بو�شول النقد اإىل القرن الرابع الهجري 

كان الو�شع الثقايف يدفع املحللني اإىل اإعادة 

تقومي اخلط������اب النقدي. وت������دل املعطيات 

كافة اأن هناك اتفاق������اً بني امل�شتغلني بالنقد 

العربي القدمي، باجتاهاتها املتعددة، كاجتاه 

املوازنة، والدفاع ع������ن عمود ال�شعر، واجتاه 

دبي������ة. وتعك�ض هذه  حتلي������ل اخل�شومات الأ

املوؤلف������ات درجة عالية م������ن كثافة العتماد 

على ما ي�شمى )ال�شناعة( وكثرية هي الكتب 

النقدي������ة التي حاولت �شياغة نظرية �شعرية 

تاأ�شي�شاً عل������ى هذا املفه������وم. وانطالقاً من 

هذا التق������دمي، لي�ض م������ن ال�شعوبة حتديد 

منزلة الثعالبي ب������ني هوؤلء جميعاً ول �شيما 

أن������ه اجت������ه اإىل النق������د التطبيق������ي، فاأعاد  ا

�شاليب،  اإنت������اج مقولت املوازنة، وت�شاب������ه الأ

والتداخل الن�ش������ي، وال�رشقات. لقد تباينت 

مواقف النقاد املحدثني ونقد الثعالبي. ورد 

أولهما نظرا اإىل  يف ه������ذا ال�شياق اجتاهات، ا

نقد الثعالبي نظرة تفتق������د اإىل املو�شوعية، 

وثانيهما، نظر اإليه من وجهة خمتلفة جهدت 

لتلم�ض منهجه النقدي دون اأن تعطي حكماً 

نهائياً.

- اتاهات الن�ض النقدي:

دبي يف �شورته  مل يعرف العرب النقد الأ

املنهجية اإل يف الق������رن الرابع الهجري، اأما 

قبل ه������ذا التاريخ فق������د كان جمرد نظرات 

جزئية، وقد مّر هذا النقد مبراحل كثرية قبل 

اأن تتجلى �شورته يف القرن الرابع الهجري. 

دبية  �شواق الأ ففي مرحلة البدايات لعبت الأ

دوراً مهماً يف احت�ش������ان املحاورات النقدية 

مر ل  دبي������ة. ويف واق������ع الأ وامل�شاج������الت الأ

ميكنن������ا عّد تل������ك املمار�شات نق������داً باملعنى 

احلقيقي للم�شطلح، نظراً لعدم وجود ناظم 

لها، وهذا ما ميكنن������ا مالحظته ب�شهولة يف 

نقد النق������اد، اأو يف نقد الر�ش������ول واخللفاء 
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الرا�شدي������ن. وم������ع تطور احلي������اة يف الع�رش 

م������وي، اأخذ النق������د ي�شري بخط������ا وئيدة،  الأ

كانت �شدى ملا يدور يف املجتمع من تغريات، 

وقيم واف������دة، ومع ذلك بقي������ت دائرة النقد 

أقاليم اأخ������رى كاحلجاز مثاًل.  موج������ودة يف ا

أثر بالغ يف  أي�شاً كانت هن������اك اأحداث ذات ا ا

حداث  تطور النق������د، ورمبا كان اأهم هذه الأ

أوارها بني فحول  ه������و املعركة التي ا�شتع������ل ا

الع�رش الثالث������ة: جرير والفرزدق والأخطل. 

ويف الع�رش العبا�شي اأخذت احلركة النقدية 

يف التعقي������د والتعمق، وجنح������ت اإىل التعليل 

دبي اأكرث.  واملناق�شة، وبداأت تعنى بالن�ض الأ

لقد اأخ�ش������ع الثعالبي البح������ث يف الظاهرة 

دبية لجتاهات عديدة، تهدف اإىل درا�شة  الأ

دبي من خالل وحدة متكاملة، فيدر�ض  العمل الأ

م������ن خاللها: التفاعل بالظ������روف املحيطة، 

ف������ادة من نف�شية املب������دع يف فهم ظواهر  والإ

ن�شّية يف ن�شو�ش������ه، وامل�شمون الجتماعي 

دب، والعالقة بني املجتمع واللغة. لالأ

- ق�سايا الن�ض النقدي:

 تناول الثعالبي يف نقده الن�شي، جمموعة 

م������ن املو�شوعات املتداول������ة يف ع�رشه، تارة 

بالتقلي������د واأخرى بالبت������كار. نحاول تقدمي 

بع�ض ه������ذه الق�شايا يف الن�ض النقدي عند 

أتاحت الدرا�شة  ا �شاليب:  الثعالبي. ت�شابه الأ

النقدي������ة للن�ض لدى الثعالب������ي اإىل اكت�شاف 

اأوجه الت�شاب������ه يف الن�شو�ض النقدية. وهي 

فكرة مطروحة قدمي������اً وحديثاً. على �شوء 

ذلك، التف������ت الثعالبي اإىل الكاتب وال�شاعر، 

أ�شلوباً معيناً، ون�شبة الن�ض  فكل كاتب يختار ا

أ�شلوبه  اإىل �شاحب������ه الفعلي بالحت������كام اإىل ا

العام. كما يط������رح اإىل جانب م�شاألة الن�شب 

أل������ة موؤث������رات اخلدم������ة يف بني������ة اأديب  م�شا

�شلوب فنياً.  مع������روف اجتماعياً، وممي������ز الأ

أ�شلوبياً بني  والنتيجة املنطقية هي اأن يقارن ا

أ�شلوب واحد هو  أنف�شهم، ويرجح ا املتاأثري������ن ا

�شل. قرب اإىل املوؤثر الأ الأ

- التداخل الن�سي: 

أو التطابق  مباذا يف�رش الثعالبي الت�شابه ا

ب������ني ن�ش������نّي �شعريني؟ هل ه������ي امل�شادفة؟ 

أم ا�شتدعاء ق�ش������دي للن�ض؟ وكيف يحدث  ا

ذل������ك؟ يجيب الثعالبي ع������ن ذلك من خالل 

ع������دة م�شطلح������ات )التكثي������ف، التو�شيح، 

�شقاط( ومنها ما يرز التقنية )القتبا�ض،  الإ

ملام..(.  الحت������ذاء، امل�شابه������ة، امل������واردة، الإ

القتبا�ض: و�شع في������ه الثعالبي كتاباً كاماًل. 
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أ�شا�شي������اً للممار�شة  �������رشط ا وي�ش������ع �شمنياً 

القتبا�شي������ة، هو حفظ الق������راآن كاماًل، مما 

يتيح للمنت������ج متثل الن�������ض املقد�ض. ومييز 

الثعالبي بني القتبا�ض املوّظف )امل�شتح�شن( 

وغري املوظف )املكروه(. 

- نظم النر/ نر املنظوم: 

أثناء  أ�شار الثعالبي اإىل ن������رث املنظوم يف ا ا

بحث������ه يف اأدب كتاب الع�رش. وي�شري يف نظم 

املنثور التوج������ه ال�شعري على النرث، وخلخلة 

دبية بتداخل ال�شعري يف النرثي،  جنا�ض الأ الأ

وحت������ى النق������دي، ب�شكل ل تنتف������ي يف �شمة 

ملام: يع������د هذا امل�شطلح من  )ال�شعرية(. الإ

اأكرث امل�شطلحات النقدية اإ�شكالية يف النقد 

العربي القدمي. فكل �شاعر يف العادة ي�شتمد 

أم  جذور جتاربه ال�شعرية من جتارب �شابقة. ا

هي ق�شيدة ال�شاعر يف ذلك؟ مييل الثعالبي 

اإىل الق�شدية. ق�شدية املتداخل، ووعيه مبا 

يلم به.

❁    ❁    ❁

الف�سل الرابع: التنا�ض النقدي..

نتاجي������ة للن�ض يف حالة  تت������م العملية الإ

التنا�������ض النقدي، من خ������الل التداخل بني 

خر،  بداع، اأو بني النقد والنقد الآ النق������د والإ

أو بني الن�شو�ض النقدي������ة للناقد ذاته. من  ا

خ������الل هذا املنظور التداخل������ي، لبّد للن�ض 

بداعي. كما  النق������دي من ح�شور الن�������ض الإ

أّن النقد لي�ض مبعزل عن احلركات النقدية  ا

أو املعا�رشة، لذلك فاإنه  دبي������ة ال�شابقة ا أو الأ ا

ذو طبيع������ة تداخلي������ة يف الن�شو�ض املنتمية 

نتاجية  اإىل جن�ش������ه، وهنا يتو�شع مفه������وم الإ

ويتمح������ور حول �شي������غ متعددة متي������ز كلها 

الناق������د من املبدع. فالناق������د عملياً يتعر�ض 

أولها  ملمار�شة �شلطة تنا�شي������ة ثالثية عليه: ا

أ  أنه قرا أ ن�ش������اً اإبداعي������اً، وثانيه������ا ا أن������ه قرا ا

ن�شو�شاً نقدية ابتغ������اء التح�شيل واكت�شاب 

أنه يكت������ب ن�شاً نقدياً على  املعرفة، وثالثها ا

اأنقا�ض هذه الن�شو�ض املقروءة. اإن التحليل 

الن�ش������ي للنق������د يف �شياق������ه التداخلي يجب 

اأن ياأخذ يف احل�شب������ان اإ�شارات الن�ض التي 

نتاج. هذه  ت������دل على موقف املنتج جت������اه الإ

لية  النظرة اإىل منهجية التحليل تتجه اإىل الآ

ك������رث ح�ش������وراً وهي ال�شت�شه������اد. وهكذا  الأ

ف������اإن املمار�ش������ة التحليلية للن�������ض النقدي، 

مثل للوقوف على اإ�شهامات  ج������راء الأ هي الإ

الناقد الفعلية يف حركة النقد عامة.

❁    ❁    ❁
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اإ�صدارات

خر:  ❁ دللت الن�ض الآ

�شدر حديثاً، عن وزارة الثقافة ال�شورية، 

كت������اب نقدي، حتت عن������وان »دللت الن�ض 

خر يف ع������امل حرا اإبراهيم جرا الروائي«  الآ

الكتاب من تاألي������ف الباحث و الناقد »وّلت 

حمم������د«. يقع الكتاب يف /437/ �شفحة من 

القطع الكبري.

❁ من مقعد املتفرج:

 �شدر حديثاً، عن وزارة الثقافة ال�شورية، 

كت������اب حت������ت عنوان »م������ن مقع������د املتفرج« 

مق������الت ودرا�ش������ات يف امل�������رشح ال�ش������وري. 

الكتاب من تاأليف الباحث امل�رشحي »فرحان 

بلب������ل«. يقع الكت������اب يف /376/ �شفحة من 

القطع الكبري.

وروبية:  ❁ ال�سينما الأ

�ش������در حديث������اً، ع������ن املوؤ�ش�ش������ة العامة 

لل�شينم������ا، �شم������ن �شل�ش������ة الف������ن ال�شاب������ع، 

الكتاب رق������م /140/ حتت عنوان »ال�شينما 

أف������الم من ال�������رشق والغرب«.  وروبي������ة.. ا الأ

الكتاب م������ن تاأليف الناقد ال�شينمائي »كمال 

رم������زي«. يقع الكتاب يف /213/ �شفحة من 

القطع الكبري.

❁ ذات م�ساء: 

�شدر حديثاً، ع������ن دار احلارث بدم�شق 

ديب������ة القا�شة »نهى  جمموع������ة ق�ش�شية لالأ

احلافظ« حت������ت عن������وان »ذات م�شاء«. تقع 

املجموع������ة يف /144/ �شفح������ة من القطع 

�شتاذ الدكتور  املتو�شط. قّدم للمجموع������ة الأ

»ا�شكندر لوقا«.

❁ هرني جيم�ض: 

كتاب حدي������ث �شدر ع������ن وزارة الثقافة 

ال�شوري������ة، حت������ت عنوان »ه������رني جيم�ض.. 

جن������از منحًى اإىل الروايات« الكتاب  دراما الإ

من تاأليف الباحث »كينيث غرهام«. وترجمة 

أدي������ب ال�شي�������ض« يقع الكت������اب يف /320/  »ا

�شفحة من القطع الكبري.
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�ض عن طواعية، جزءًا من  ن�سري الثقافة هو ال�سخ�ض الذي يخ�سّ

دبية،  ممتلكاته، اأو اأمواله لرعاية الثقافة، واإنعا�ض احلياة الفنية واالأ

وال يكون هذا التدخل لغاية اأو هدف �سخ�سي، وي�سّكل الوعي وحب 

الوطن، وامل�ساهمة يف التنمية ال�ساملة، دوافع اأ�سا�سية لظهور »ن�سري 

النامية،  املتقدمة وحتى  ال��دول  اأ�سبح يف كثري من  الذي  الثقافة« 

وتنقيب  ترميم  وبعثات  وب��رام��ج  ثقافية،  جمعيات  بتمويل  يقوم 

ن�صــــري الثقافـــة
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اأثرية، وينّظم الندوات، وي�سدر الكتب واملجالت، ويوؤ�س�ض معاهد وجامعات 

ال�سباب.. واملبدعني  والر�سامني  الفنانني  جهود  ويدعم  وعلمية،  ثقافية 

واأ�سبح  الثقافة«  »ن�سري  املا�سية، مفهوم  القليلة  ال�سنوات  تطور يف  لقد 

يف  ال��ك��ربى  املوؤ�س�سات  ه��ذه  تقوم  حيث  �سخمة،  و���رشك��ات  موؤ�س�سات  ي�سمل 

اإما  ودعمها،  الثقافة  متويل  يف  ثابتة  �سيا�سة  باتباع  العامل  من  كثرية  دول 

درا���س��ي��ة،  منح  ت��ق��دمي  �سكل  على  اأو  عينّية،  مالية  م�ساهمات  �سكل  على 

اأدبية،  اإب��داع��ات  اأو  فنية  نتاجات  الإ و����رشاءات  خمت�سة،  تقنية  وم�ساعدات 

زمنيًا  حم��ددة  منا�سبات  يف  تنجز  ظرفية  م�ساريع  دعم  يف  بع�سها  وت�ساهم 

املوؤ�س�سات  بع�ض  وتقوم  ثقافية..(  اأ�سابيع  ندوة،  موؤمتر،  )مهرجان، معر�ض، 

دفعة  الدعم  هذا  ي�ستند  وقد  امل��دى،  بعيدة  وفنية  ثقافية  م�ساريع  بتمويل 

ملوؤ�س�سة  متوا�سلة  م�ساعدة  �سكل  يف  يكون  اأو   ، معنيَّ ثقايف  لربنامج  واح��دة 

موؤ�س�سة  تتعهد  ك��اأن  زمني،  برنامج  ح�سب  �سنوات  مدى  على  تدفع  ثقافية، 

برتميم  تتعهد  اأو  الالزمة،  باملعّدات  وجتهيزه  متحف  بناء  بتمويل  خا�سة، 

اأك���رث.. اأو  ���س��ن��وات  م��دى ع�رش  اأث���ري مميز على  م��وق��ع  اأو  ���رشح ح�����س��اري، 

م���ن خ����الل م��ت��اب��ع��ة دق��ي��ق��ة مل���و����س���وع »ن�����س��ري ال���ث���ق���اف���ة« وج�����دت اأن 

وروب���ي���ة  االأ االق��ت�����س��ادي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  لها  تف�سّ ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ن�����س��ط��ة  االأ

امل���م���ول���ة ل��ل��ث��ق��اف��ة ه����ي: )ال���ف���ن���ون ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة- ال���ف���ن���ون امل�����رشح��ي��ة- 

ع���رو����ض احل���ف���الت امل��و���س��ي��ق��ي��ة ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة وال�����س��ع��ب��ي��ة- دع����م ت��رم��ي��م 

داب..(. االآ وال�����س��م��ع��ي-  ال�����س��ع��ب��ي  ال������رتاث  ح��ف��ظ  و���س��ي��ان��ت��ه��ا-  ث�������ار  االآ

ويتمثل املقابل الذي حت�سل عليه هذه املوؤ�س�سات وال�رشكات االقت�سادية 

ال�رشكة  اأو  املوؤ�س�سة  ل�سالح  ثقافية  منها: خدمات  نذكر  اأ�سكال خمتلفة،  يف 

تنظيم  املوؤ�س�سة-  واأع���وان  ملوظفي  فنية  ع��رو���ض  تخ�سي�ض  مثل:  املمولة 
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اأو متحف- طبع كتب فنّية  اأث��ري  اأو موقع  اإط��ار ق�رش  م��اآدب يف  اأو  ن��دوات 

معها..  يتعامل  م��ن  اإىل  وت��ه��دي��ه��ا  ال�����رشك��ة  اأو  امل��وؤ���س�����س��ة  مت��ول��ه��ا  جميلة 

ال���ت���ظ���اه���رة  اإط��������ار  يف  ال���������رشك����ة  اأو  امل���وؤ����س�������س���ة  ه������ذه  ا�����س����م  ذك������ر   -

واإع������الن������ات������ه������ا. م����ل���������س����ق����ات����ه����ا  يف  ال������ف������ن������ّي������ة،  اأو  ال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة 

واأثبتت التجارب الكثرية التي مّتت يف العديد من بلدان العامل، اأن اقرتان 

جناعة  اأكرث  الرائدة،  الثقافية  املنجزات  ببع�ض  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  ا�سم 

كما  التقليدي،  النوع  من  جت��اري  اإع��الن  من  وخارجه،  بلدها  يف  ل�سمعتها 

املوؤ�س�سات يف  ه��ذه  اأن  وروب��ي��ة على  االأ ال��دول  بع�ض  التجارب يف  ه��ذه  ت��دل 

ولكن  فح�سب،  �سمعتها  الخلدمة  الثقافة،  متويل  من  ت�ستفيد  اأن  اإمكانها 

ي�ساعد  مم��ا  بلدها،  وب��ال��ت��ايل  ومنطقتها  مدينتها  �سمعة  خل��دم��ة  اأي�����س��ًا 

ج��ان��ب.. االأ وامل�ستثمرين  وال���زّوار  ال�سياح  جلب  اأو  �سادراتها  تن�سيط  على 

اإن الدور املتنامي للثقافة يف حياة النا�ض واملجتمع، يفر�ض علينا البحث 

عن �سبل جديدة وداعمة للقيام بعمليات متويلها وتطوير عملها وامل�ساركة 

فيها، وهنا يربز الدور الذي يجب اأن يقوم به »ن�سري الثقافة« لتو�سيع القاعدة 

ال�سعبية لها وتي�سري م�ساهمتها، ودعمها، وت�سجيع م�ساريعها، يف عامل اليوم، 

�سا�سية  مم ميثل اأحد ال�رشوط االأ مة من االأ الذي يرى اأن تعزيز امل�ستوى الثقايف الأ

م��ة.. االأ لتلك  املختلفة  امل��وارد  اإنتاجية  تطوير  يتيح  مالئم  و�سط  يجاد  الإ
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